
MODUŁY W PROGRAMIE STUDIÓW STACJONARNYCH LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCYM OD 

ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14 

I. Przedmioty, które są w modułach: 

1. PNJA (semestry 1,2,3,4; w semestrze 5 i 6 w programie studiów jest zaplanowany tylko jeden przedmiot z 

zakresu pnja - konwersacje) 

 

Semestr  1,2,3 
 

Semestr 4 

Gramatyka Gramatyka 
Słownictwo Pisanie 
Pisanie Konwersacje 
Fonetyka  
Konwersacje  

 

2. Literatura angielska (wykład i ćwiczenia, semestry: 1,2,3,4) 

3. Literatura amerykańska (wykład i ćwiczenia, semestry: 2,3,4) 

 

II. Wyliczenie oceny końcowej 

1. PNJA 

Ocena końcowa z modułu PNJA w pierwszym i trzecim semestrze (semestry zimowe) 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 drugim i czwartym semestrze (semestry letnie) 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. Literatura 

 

Procentowy udział oceny cząstkowej z każdego przedmiotu w ocenie końcowej: 
- wykład 25% 
- ćwiczenia 75% 
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 

W pierwszym i trzecim semestrze koordynatora modułu pnja dla każdego roku wyznacza koordynator PNJA 

w IFA. W drugim  i czwartym semestrze koordynatorem modułu jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

z pnja. 

 

2. Literatura 

Koordynatorem modułu w danym semestrze jest osoba prowadząca wykład. 

 


