Regulamin zaliczania przedmiotu język obcy
Ustalony zgodnie z § 11 Regulaminu studiów stanowiącego
Załącznik do uchwały nr 363/XLIX/2019 Senatu PW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
I. Słowniczek
1. Moduł – 30 godzin zajęć z języka obcego – Lektoraty modułowe
Oznaczenie modułów jest związane z poziomem znajomości języka, zgodnym
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, według następującego
klucza:
Język angielski
poziom B1 = moduł M6, M7, M8, M9
poziom B2 = moduł M10, M11, M12, M13 oraz M10*, M11* i M12E, M13E.
poziom B2+ = moduł M14*, M15*, M16*
poziom C1 =moduł M14, M15, M16
Języki inne niż angielski
poziom A1 = moduł M1, M2, M3
poziom A2 = moduł M4, M5, M6
poziom B1 = moduł M7, M8, M9
poziom B2 = moduł M10, M11, M12, M13
Studenci, którzy chcą zdawać z danego języka egzamin na poziomie B2,
zaczynają zajęcia w ramach lektoratów co najmniej od modułu M6 (jęz.
angielski) lub M7 (inne języki). Rozpoczęcie od niższego modułu nie gwarantuje
przygotowania do egzaminu.
2. Lektorat Tematyczny – LT
Zajęcia z języka specjalistycznego przeznaczone dla studentów, którzy zdali
Egzamin B2. Student może w danym semestrze zapisać się na jeden Lektorat
Tematyczny z danego języka. Pozostałe godziny student wykorzystuje
na lektorat drugiego języka, innego niż język lektoratu tematycznego.
3. Test modułowy
Test, przeprowadzany po każdych zrealizowanych 30 godzinach (po każdym
module), w ustalonych odgórnie terminach.
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II. Przepisy ogólne dotyczące wszystkich
prowadzonych w Studium Języków Obcych PW

rodzajów

zajęć

II a Uczestnictwo w zajęciach

1. Student ma obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczalne
są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na każde 30 godzin zajęć.
W przypadku większej liczby usprawiedliwionych nieobecności lektor ma prawo
wyznaczyć studentowi dodatkowe zadania, które pozwolą studentowi nadrobić
zaległy materiał.
2. W przypadku, gdy student mimo zapisania się na zajęcia nie uczestniczy w nich,
nie złożył podpisu na liście studentów, lektor ma prawo do wykreślenia studenta
z listy (ok. 4 tygodnia semestru).
3. Student, który zapisał się na zajęcia i złożył własnoręczny podpis na liście
studentów, a chce zrezygnować z zajęć, musi zgłosić ten fakt prowadzącemu.
Może to zrobić w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia semestru. W przeciwnym razie
zostanie wykazany w rozliczeniu, a do systemu zostanie mu wpisana ocena
niedostateczna.

II b Zaliczenia

1. Zaliczenia semestru dokonuje lektor prowadzący zajęcia na ostatnich zajęciach
w semestrze.
2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student ma prawo do poprawy,
która powinna się odbyć podczas dyżurów w sesji egzaminacyjnej, następującej
bezpośrednio po danym semestrze.
3. Warunki poprawy oceny ustala lektor prowadzący zajęcia.
4. Student, zgłaszający zastrzeżenia do wystawionej oceny ma prawo do złożenia
odwołania, skierowanego
do
odpowiedniego
Kierownika
Zespołu
Dydaktycznego, a jeśli jest to jednocześnie osoba prowadząca zajęcia,
do kierownika SJO. Odwołanie studenta jest rozpatrywane podczas sesji,
następującej bezpośrednio po semestrze, w którym student nie uzyskał
zaliczenia.
5. Student, którego ocena niedostateczna po rozpatrzeniu odwołania nie uległa
zmianie, ma prawo do złożenia wniosku o zaliczenie komisyjne.
6. W zaliczeniu komisyjnym oprócz studenta bierze udział kierownik SJO, lektor
danego języka, wyznaczony przez kierownika SJO, może wziąć udział
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i Prodziekan
ds. Studiów danego Wydziału.
7. Termin zaliczenia komisyjnego wyznaczany jest w najkrótszym możliwym
terminie, nie później niż w ciągu tygodnia od złożenia wniosku o egzamin
komisyjny.
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III. Zaliczenie lektoratu modułowego do Egzaminu B2 (30 lub 60
godzin)
1. Podstawę zaliczenia stanowią oceny, uzyskane z testu modułowego/testów
modułowych, prac kontrolnych, zadań domowych i aktywności studenta
na zajęciach w następujących proporcjach:
• Test modułowy/ testy modułowe – 50%
• Drobne prace kontrolne, wypracowania, ćwiczenia itp. i aktywność studenta
na zajęciach – 50%.
• Warunkiem zaliczenia semestru (oprócz zaliczenia testów modułowych)
jest: regularne uczęszczanie na zajęcia, wykonywanie zadawanych przez
lektora prac domowych oraz przynoszenie na zajęcia podręcznika i innych
koniecznych materiałów zaleconych przez lektora.
Uwaga: Zaliczenia testu modułowego/testów modułowych jest warunkiem
koniecznym do uzyskania zaliczenia semestru.
2. Test modułowy:
a) Odbywa się w terminie ustalonym i podanym do wiadomości studentów
na pierwszych zajęciach w semestrze.
b) Podczas pisania testu modułowego studentów obowiązują następujące
zasady:
− próby korzystania z materiałów pomocniczych, odpisywania,
porozumiewania się z innymi studentami skutkują odebraniem pracy
i wstawieniem oceny 2,0,
− telefony komórkowe muszą być całkowicie wyłączone i schowane,
− na ławkach nie leżą notatki, podręczniki ani czyste kartki, (nie ma
brudnopisów),
− studentowi nie wolno opuścić sali
− lektor co kilka/kilkanaście minut pisze na tablicy aktualną godzinę.
c) Wyniki testu modułowego są podawane w ciągu maksymalnie 14 dni
w przypadku testu po 30 godzinach w grupie 60-godzinnej i na ostatnich
zajęciach w przypadku testu, organizowanego na przedostatnich zajęciach
w semestrze.
d) Test modułowy, który nie został zaliczony musi zostać poprawiony, przy
czym studentowi przysługują nie więcej niż dwa podejścia poprawkowe
do testu.
e) Student nie może poprawiać testu, z którego otrzymał ocenę 3.0 i wyższą.
f) Testy modułowe po omówieniu wyników są przechowywane przez lektora
i stanowią dokumentację uzyskanych efektów uczenia się studenta.
g) Student, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie pisał testu
modułowego zwraca się do lektora o wyznaczenie dodatkowego terminu
testu.
3. Kartkówki i inne prace kontrolne:
a) Są zapowiadane przez lektora prowadzącego zajęcia.
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b) Obejmują materiał najwyżej z jednego lub dwóch rozdziałów.
c) Są one sprawdzane i oddawane studentom najpóźniej na drugich zajęciach
od ich przeprowadzenia.
4. Student, który nie uzyskał zaliczenia lektoratu modułowego przed B2
ma obowiązek powtórzyć ten sam moduł, nie ma możliwości kontynuowania
nauki na wyższych modułach tego samego języka.
5. Wszelkie formalności związane z powtarzaniem przedmiotu, opłatą
za powtarzane zajęcia, student załatwia na swoim Wydziale.

IV. Zaliczenie Lektoratu Tematycznego
Do zaliczenia zajęć konieczne jest:
a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia
b) wykazanie się opanowaniem przerobionego materiału poprzez:

• zaliczenie testów cząstkowych w trakcie semestru (przynajmniej jeden krótki
test);
• zaliczenie testu końcowego (na przedostatnich zajęciach w semestrze),
obejmującego całość przerobionego materiału i wszystkie ćwiczone
sprawności, i trwającego min. 30 minut,
• wykonanie prac domowych zleconych przez lektora
c) aktywność na zajęciach (wypowiedzi ustne, praca zespołowa, ew. prezentacja),
d) regularne przynoszenie materiałów potrzebnych do pracy na zajęciach.

Warszawa, 02.05.2020
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