Regulamin przedmiotu Nauka Języka Angielskiego
1. Informacje o przedmiocie
1.1. Zgodnie z programem studiów Nauka Języka Angielskiego (zwanego NJA) na studiach
stacjonarnych I stopnia obejmuje 6 semestrów (etapów). Na roku pierwszym i drugim przedmiot NJA stanowi blok przedmiotowy składający się z następujących komponentów: pisanie,
czytanie, komunikacja ustna, zaś na roku trzecim jest to komponent komunikacja akademicka
1 (dwa semestry). Za zaliczenie każdego z komponentów student otrzymuje osobną ocenę.
1.2. Brak zaliczenia jednego komponentu po pierwszym lub trzecim semestrze (tj. po semestrze zimowym pierwszego roku lub semestrze zimowym drugiego roku studiów) do końca
sesji poprawkowej zobowiązuje studenta do powtarzania bloku przedmiotowego NJA w kolejnym roku akademickim. Student nie może uczestniczyć w zajęciach NJA w semestrze
letnim.
1.3. Student, który nie uzyskał zaliczeń z bloku przedmiotowego NJA w terminie
poprawkowym przed wyznaczonym terminem egzaminu w sesji poprawkowej lub nie uzyskał
oceny pozytywnej z egzaminu jest kierowany odpowiednio na powtarzanie pierwszego roku
studiów lub drugiego roku studiów i jest zobowiązany do uczęszczania w semestrze letnim
odpowiednio pierwszego lub drugiego roku na wszystkie komponenty bloku przedmiotowego
NJA.
1.4. W sytuacji opisanej w punkcie 1.3. student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty łącznej
za blok przedmiotowy NJA (zgodnie z cennikiem opłat za usługi edukacyjne).
1.5. Niezaliczenie bloku przedmiotowego NJA po semestrze czwartym skutkuje niemożnością
zapisania się na seminarium licencjackie w semestrze piątym. Niezaliczenie komponentu NJA
po semestrze szóstym uniemożliwia podejście do egzaminu dyplomowego.
2. Realizacja zajęć
2.1. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia z bloku przedmiotowego NJA realizują
spójny program określony przez koordynatorów dla danego roku. Wykładowcy na pierwszych
zajęciach w semestrze prezentują niniejszy Regulamin, oraz sylabus swoich zajęć ze
szczegółowym zakresem tematycznym, celami kursu, wymaganiami, oraz metodami oceniania i kryteriami zaliczenia. Sylabus umieszczony jest także w systemie USOS.
2.2. Każdy z komponentów bloku przedmiotowego NJA oceniany jest na odrębną ocenę.
Wykładowcy prowadzący poszczególne komponenty bloku przedmiotowego NJA
niezwłocznie umieszczają ocenę końcową z danego komponentu w systemie USOS, najpóźniej na dwa dni przed terminem egzaminu.
2.3. Zaliczenie poszczególnych komponentów otrzymuje student, który aktywnie i regularnie
uczestniczy w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze na danym komponencie. Szczegółowe wymagania opisane są w sylabusie danego komponentu.
3. Egzamin
3.1. Po drugim i czwartym semestrze przeprowadzany jest egzamin pisemny i ustny,
sprawdzający wszystkie kompetencje i sprawności językowe. By do niego przystąpić student
musi uzyskać zaliczenia ze wszystkich komponentów wchodzących w skład bloku przedmiotowego NJA, zarówno w semestrze zimowym jak i semestrze letnim. Z egzaminu z bloku
przedmiotowego NJA student otrzymuje jedną ocenę.
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Szczegółowy opis każdego z komponentów znajduje się w jego sylabusie przedmiotowym w USOSie.

3.2. Obowiązują dwa terminy egzaminu z bloku przedmiotowego NJA – termin pierwszy w
egzaminacyjnej sesji letniej i termin drugi w sesji letniej poprawkowej.
3.3. Studenci, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen ze wszystkich komponentów bloku
przedmiotowego NJA w semestrze letnim, nie mogą przystąpić do egzaminu w pierwszym
terminie. Uzyskanie brakujących zaliczeń w sesji poprawkowej daje im możliwość przystąpienia do egzaminu w drugim terminie. Nie przewiduje się dodatkowego terminu dla osób,
które nie przystąpiły do egzaminu w pierwszym terminie.
3.4 Egzamin z bloku przedmiotowego NJA, który jest przeprowadzany w ciągu dwóch
różnych dni, ma formę pisemną i ustną.2 Do części ustnej egzaminu student przystępuje bez
względu na ocenę z części pisemnej.
3.5. Aby zdać egzamin należy zdać część pisemną, oraz część ustną. Niezdanie części pisemnej i/lub części ustnej skutkuje niezdaniem egzaminu, co jest jednoznaczne z uzyskaniem
oceny niedostatecznej z egzaminu i koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu w
drugim terminie (w sesji poprawkowej).
3.6. W czasie egzaminu w sesji poprawkowej student przystępuje ponownie tylko do tej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu), której nie zaliczył na egzaminie w pierwszym terminie. Oznacza to, że student, który zdał część pisemną egzaminu, a nie zdał części ustnej w
pierwszym terminie, w drugim terminie (w sesji poprawkowej) przystępuje tylko do części
ustnej. Student, który zdał część ustną, a nie zdał części pisemnej egzaminu w pierwszym
terminie, w drugim terminie przystępuje tylko do części pisemnej. Student, który nie zdał
części pisemnej i ustnej w pierwszym terminie, przystępuje do obu części w sesji
poprawkowej.
3.7. Jeśli student uprawniony do zdawania egzaminu w pierwszym terminie, nie stawił się na
egzaminie w pierwszym terminie (na jedną lub więcej części), powoduje to utratę tego terminu egzaminu i skutkuje brakiem oceny (student otrzymuje wpis do USOSa - ,,nk”). Jednocześnie ma on prawo do podejścia do egzaminu w drugim terminie (w sesji poprawkowej).
Student, który nie stawił się ponownie na egzaminie w drugim terminie (w sesji
poprawkowej; na jedną lub więcej części, otrzymuje wpis ,,nk’’, równoznaczny z koniecznością powtórnego przystąpienia do egzaminu.
3.8. Jeśli student uprawniony do zdawania egzaminu w pierwszym terminie, nie przystąpił do
egzaminu z uzasadnionych, poważnych przyczyn natury zdrowotnej (np. pobyt w szpitalu),
potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, zachowuje on prawo do przystąpienia do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez egzaminatora, pod warunkiem
zgłoszenia się do egzaminatora niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności, w czasie
trwania sesji. Termin poprawkowy jest wtedy dla niego pierwszym terminem. W przypadku
uzyskania oceny niedostatecznej, student ma prawo poprawić tę ocenę w wyznaczonym dodatkowym terminie. Ustalany jest jeden taki termin dla wszystkich studentów, którzy nie
przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie z wyżej określonych powodów.
3.9. Student nie ma możliwości uzyskania wpisu warunkowego na kolejny etap studiów jeśli
nie zaliczył jakiegokolwiek z komponentów lub nie zdał egzaminu z bloku przedmiotowego
NJA.
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Część pisemna i ustna egzaminu z bloku przedmiotowego NJA, wraz z kryteriami zaliczenia, są szczegółowo
opisane w jego sylabusie przedmiotowym w USOSie.

3.10. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu w pierwszym terminie, student
nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego celem poprawienia oceny w
trakcie sesji poprawkowej (otrzymana ocena pozytywna dająca możliwość przejścia na kolejny etap pozostaje oceną wiążącą i ostateczną).
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin
Studiów na UW.
Regulamin przedmiotu Nauka Języka Francuskiego/Nauka Języka Niemieckiego
1. Informacje o przedmiocie
1.1. Zgodnie z programem studiów, przedmiot Nauka Języka Francuskiego i Nauka Języka
Niemieckiego (NJF/NJN) na studiach stacjonarnych I stopnia obejmuje 6 semestrów
(etapów). Na roku pierwszym, drugim i trzecim przedmiot NJF/NJN.3 Za każdy semestr student otrzymuje ocenę.
1.2. Brak zaliczenia przedmiotu po pierwszym lub trzecim semestrze (tj. po semestrze zimowym pierwszego roku lub semestrze zimowym drugiego roku studiów) do końca sesji
poprawkowej zobowiązuje studenta do powtarzania przedmiotu NJF/NJN w kolejnym roku
akademickim. Student nie może uczestniczyć w zajęciach NJF/NJN w semestrze letnim.
1.3. Student, który nie uzyskał zaliczeń z przedmiotu w terminie poprawkowym przed wyznaczonym terminem egzaminu w sesji poprawkowej lub nie uzyskał oceny pozytywnej z
egzaminu jest kierowany odpowiednio na powtarzanie pierwszego roku studiów lub drugiego
roku studiów i jest zobowiązany do uczęszczania w semestrze letnim odpowiednio pierwszego lub drugiego roku na zajęcia NJF/NJN.
1.4. W sytuacji opisanej w punkcie 1.3. student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za
powtarzanie przedmiotu NJF/NJN (zgodnie z cennikiem opłat za usługi edukacyjne zatwierdzanym corocznie przez JM Rektora).
1.5. Niezaliczenie przedmiotu NJF/NJN po semestrze czwartym skutkuje niemożnością zapisania się na seminarium licencjackie prowadzone odpowiednio w języku francuskim lub
niemieckim w semestrze piątym. Niezaliczenie przedmiotu NJF/NJN po semestrze szóstym
uniemożliwia podejście do egzaminu dyplomowego.
2. Realizacja zajęć
2.1. Przed rozpoczęciem nauki studenci przyjęci na I rok studiów wykonują test poziomujący
z języka niemieckiego/francuskiego określający ich poziom biegłości językowej.
2.2. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotu NJF/NJN realizują spójny
program określony przez koordynatora NJF/NJN dla danego roku. Wykładowcy na pierwszych zajęciach w semestrze prezentują niniejszy Regulamin, oraz sylabus swoich zajęć ze
szczegółowym zakresem tematycznym, celami kursu, wymaganiami, oraz metodami oceniania i kryteriami zaliczenia. Sylabus umieszczony jest także w systemie USOS.
2.3. Wykładowcy prowadzący przedmiot NJF/NJN przesyłają koordynatorowi przedmiotu
punkty i/lub oceny uzyskane przez studenta niezwłocznie, po zakończeniu zajęć. Koordynator
umieszcza ocenę końcową z przedmiotu NJF/NJN w systemie USOS, najpóźniej na dwa dni
przed terminem egzaminu.

3

Szczegółowy opis przedmiotu z zakresem tematycznym na dany semestr oraz punktacją znajduje się w jego
sylabusie przedmiotowym w USOSie.

2.4. Zaliczenie przedmiotu NJF/NJN otrzymuje student, który aktywnie i regularnie uczestniczy w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze przy 60 godzinach i jedna
nieobecność w semestrze przy 30 godzinach. Szczegółowe wymagania opisane są w sylabusie
przedmiotu NJF/NJN.
2.5. W ramach przedmiotu NJF i NJN prowadzone są zajęcia self-access (I rok) oraz mogą
być prowadzone zajęcia uzupełniające (II i III rok). Zasady organizacji tych zajęć reguluje
uchwała Rady Dydaktycznej CKNJOiEE UW.
3. Egzamin
3.1. Po szóstym semestrze przeprowadzany jest egzamin pisemny i ustny, sprawdzający
wszystkie kompetencje i sprawności językowe. By do niego przystąpić student musi uzyskać
zaliczenia u wszystkich wykładowców z przedmiotu NJF/NJN, zarówno w semestrze zimowym jak i semestrze letnim.
3.2. Obowiązują dwa terminy egzaminu z NJF/NJN – termin pierwszy w egzaminacyjnej sesji
letniej i termin drugi w sesji letniej poprawkowej.
3.3. Studenci, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen z przedmiotu NJF/NJN w semestrze letnim, nie mogą przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie. Uzyskanie brakujących zaliczeń w sesji poprawkowej daje im możliwość przystąpienia do egzaminu w drugim terminie.
Nie przewiduje się dodatkowego terminu dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu w pierwszym terminie.
3.4 Egzamin z przedmiotu NJF/NJN, który jest przeprowadzany w ciągu dwóch różnych dni,
ma formę pisemną i ustną.4 Do części ustnej egzaminu student przystępuje bez względu na
ocenę z części pisemnej.
3.5. Aby zdać egzamin należy zdać część pisemną, oraz część ustną. Niezdanie części pisemnej i/lub części ustnej skutkuje niezdaniem egzaminu, co jest jednoznaczne z uzyskaniem
oceny niedostatecznej z egzaminu i koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu w
drugim terminie (w sesji poprawkowej).
3.6. W czasie egzaminu w sesji poprawkowej student przystępuje ponownie tylko do tej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu), której nie zaliczył na egzaminie w pierwszym terminie. Oznacza to, że student, który zdał część pisemną egzaminu, a nie zdał części ustnej w
pierwszym terminie, w drugim terminie (w sesji poprawkowej) przystępuje tylko do części
ustnej. Student, który zdał część ustną, a nie zdał części pisemnej egzaminu w pierwszym
terminie, w drugim terminie przystępuje tylko do części pisemnej. Student, który nie zdał
części pisemnej i ustnej w pierwszym terminie, przystępuje do obu części w sesji
poprawkowej.
3.7. Jeśli student uprawniony do zdawania egzaminu w pierwszym terminie, nie stawił się na
egzaminie w pierwszym terminie (na jedną lub więcej części), powoduje to utratę tego terminu egzaminu i skutkuje brakiem oceny (student otrzymuje wpis do USOSa - ,,nk”). Jednocześnie ma on prawo do podejścia do egzaminu w drugim terminie (w sesji poprawkowej).
Student, który nie stawił się ponownie na egzaminie w drugim terminie (w sesji
poprawkowej; na jedną lub więcej części), otrzymuje wpis ,,nk’’, równoznaczny z
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Część pisemna i ustna egzaminu z NJF/NJN, wraz z kryteriami zaliczenia, są szczegółowo opisane w jego sylabusie przedmiotowym w USOSie.

koniecznością powtórnego przystąpienia do egzaminu.
3.8. Jeśli student uprawniony do zdawania egzaminu w pierwszym terminie, nie przystąpił do
egzaminu z uzasadnionych, poważnych przyczyn natury zdrowotnej (np. pobyt w szpitalu),
potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, zachowuje on prawo do przystąpienia do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez koordynatora przedmiotu NJF/NJN,
pod warunkiem zgłoszenia się do koordynatora przedmiotu NJF/NJN niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności, w czasie trwania sesji. Termin poprawkowy jest wtedy dla
niego pierwszym terminem. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, student ma prawo
poprawić tę ocenę w wyznaczonym dodatkowym terminie. Ustalany jest jeden taki termin dla
wszystkich studentów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie z wyżej
określonych powodów.
3.9. Student nie ma możliwości uzyskania zaliczenia warunkowego z przedmiotu NJF/NJN w
przypadku, gdy nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu NJF/NJN lub nie zdał egzaminu.
3.10. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu w pierwszym terminie, student
nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego celem poprawienia oceny w
trakcie sesji poprawkowej (otrzymana ocena pozytywna dająca możliwość przejścia na kolejny etap pozostaje oceną wiążącą i ostateczną).
4. Zasady zaliczania przedmiotu NJF/NJN w przypadku wyjazdu studentów CKNJOiEE UW na studia do uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+
4.1. Jeśli uczelnia partnerska w semestrze, w czasie którego student CKNJOiEE UW (Centrum) odbywa w niej zajęcia zapewnia zajęcia i egzamin z przedmiotu NJF/NJN to student
zalicza te zajęcia i zdaje egzamin w uczelni partnerskiej.
4.2. Jeśli uczelnia partnerska w semestrze, w czasie którego student odbywa w niej zajęcia
zapewnia zajęcia z przedmiotu NJF/NJN, ale nie organizuje egzaminu z tego przedmiotu, to
student zalicza zajęcia w uczelni partnerskiej, a do egzaminu przystępuje w Centrum w sesji
letniej lub w sesji poprawkowej, w wyznaczonym terminie przez KJD.
4.3. Jeśli uczelnia partnerska w semestrze, w czasie którego student odbywa w niej zajęcia nie
zapewnia zajęć z przedmiotu NJF/NJN lub równoważnych i nie organizuje egzaminu z tego
przedmiotu, to student podchodzi do egzaminu w Centrum w sesji letniej, w wyznaczonym
terminie. Student ma obowiązek zaliczenia zajęć z przedmiotu NJF/NJN w Centrum w indywidualnym trybie ustalonym z koordynatorem ds. mobilności oraz wykładowcą lub wykładowcami i zobowiązuje się do opanowania w trybie zdalnym materiału realizowanego w
danym semestrze na zajęciach z NJF/NJN w Centrum. W celu ustalenia ww. trybu student ma
obowiązek skontaktowania się z danym wykładowcą lub wykładowcami w ciągu pierwszego
miesiąca trwania zajęć w Centrum.
4.4. Studentów Centrum wyjeżdżających lub wracających z wymiany zagranicznej obowiązują te same terminy egzaminów z przedmiotu NJF/NJN, które obowiązują pozostałych studentów (zgodnie z obowiązującą ich umową precyzującą zaliczenie określonych przedmiotów i
egzaminów).
Tylko w przypadku, gdy student jest zobowiązany do zaliczenia egzaminu w Centrum, a terminy trwania semestru lub sesji egzaminacyjnej w uczelni partnerskiej nakładają się na terminy sesji w Centrum, student może podejść do egzaminu w terminie drugim i będzie to dla

niego pierwszy termin. W przypadku niezdania egzaminu w tym terminie student może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie trzecim, wyznaczonym przez KJD.
Student zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające brak możliwości przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie w związku z terminami sesji w
uczelni przyjmującej i koniecznością zdawania tam egzaminów.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin
Studiów na UW.

