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I. Przedmioty, które są w modułach: 

Studia niestacjonarne licencjackie 

1. PNJA (semestry: 1-6) 

Semestr 1,2,3 
 

Semestr 4 Semestr 5,6 

Gramatyka Gramatyka Sprawności zintegrowane 
Słownictwo Sprawności zintegrowane konwersacje 
Pisanie Pisanie  
Fonetyka Konwersacje  
Konwersacje   

 

Studia niestacjonarne magisterskie 

1. Seminarium magisterskie i specjalizacja magisterska 

2. PNJA (semestry 1,2): konwersacje i pnja wyrównujący 

 

II. Wyliczenie oceny końcowej 

1. PNJA – studia licencjackie 

Ocena końcowa z modułu PNJA w semestrze zimowym jest oparta na ocenach cząstkowych z przedmiotów 
wchodzących w skład modułu. Tylko ocena końcowa z całego modułu PNJA jest wpisywana do indeksu. W USOS 
wpisywana jest ocena modułowa (przez koordynatora modułu) oraz oceny cząstkowe (przez prowadzących te 
przedmioty). Wszystkie oceny cząstkowe mają równy udział procentowy w ocenie końcowej. Nawet jedna 
niedostateczna ocena cząstkowa skutkuje niezaliczeniem całego modułu i niedopuszczeniem do kontynuacji 
modułu w drugim semestrze.  
 
Przeliczenie średniej na ocenę wg skali: 
 

3,0   – 3,269 3,0 

3,27 – 3,769 3,5 

3,77   – 4,269 4,0 

4,27 – 4,769 4,5 

4,77   – 5,0 5,0 

 
Ocena końcowa z modułu PNJA w semestrze letnim to ocena uzyskana z egzaminu końcowego i tylko ona jest 
wpisywana do indeksu. W USOS wpisywana jest ocena modułowa oraz oceny cząstkowe. Aby zostać 
dopuszczonym do egzaminu, student musi uzyskać pozytywne oceny cząstkowe z wszystkich przedmiotów modułu 
PNJA w semestrze drugim. Nawet jedna niedostateczna ocena cząstkowa w semestrze drugim skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu i niedopuszczeniem do egzaminu. 
 

2. PNJA – studia magisterskie 
Ocena końcowa z modułu PNJA  jest oparta na ocenach cząstkowych z przedmiotów wchodzących w skład 
modułu. Tylko ocena końcowa z całego modułu PNJA jest wpisywana do indeksu. W USOS wpisywana jest ocena 
modułowa (przez koordynatora modułu) oraz oceny cząstkowe (przez prowadzących te przedmioty). Wszystkie 
oceny cząstkowe mają równy udział procentowy w ocenie końcowej. Nawet jedna niedostateczna ocena 
cząstkowa skutkuje niezaliczeniem całego modułu i niedopuszczeniem do kontynuacji modułu w drugim 
semestrze.  
 
Przeliczenie średniej na ocenę wg skali: 



 
3,0   – 3,269 3,0 

3,27 – 3,769 3,5 

3,77   – 4,269 4,0 

4,27 – 4,769 4,5 

4,77   – 5,0 5,0 

 

3. Seminarium magisterskie i specjalizacja magisterska  

 

Semestr 1 i 2 
 

Semestr 3  Semestr 4 

Seminarium magisterskie – 50% Seminarium magisterskie – 75% Seminarium magisterskie – 80% 
Specjalizacja magisterska – 50% Specjalizacja magisterska – 25% Specjalizacja magisterska – 20% 

 

Jedna niedostateczna ocena cząstkowa skutkuje niezaliczeniem całego modułu.  
 
Przeliczenie średniej na ocenę wg skali: 
 

3,0   – 3,269 3,0 

3,27 – 3,769 3,5 

3,77   – 4,269 4,0 

4,27 – 4,769 4,5 

4,77   – 5,0 5,0 

 

III. Koordynator modułu 

1. PNJA – studia licencjackie 

W semestrze zimowym koordynatora modułu pnja dla każdego roku wyznacza koordynator PNJA w IFA. W 

semestrze letnim koordynatorem modułu jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej z pnja. 

 

2. PNJA – studia magisterskie 

Koordynatora modułu pnja wyznacza koordynator PNJA w IFA. 

 

3. Seminarium magisterskie i specjalizacja magisterska 

Koordynatorem modułu jest promotor. 

 

 


