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MODUŁ PNJH 

(ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA) 

Ocena semestralna 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa 

w zajęciach, angażowania się we wszystkie ćwiczenia i brania czynnego udziału w zadaniach 
zarówno ustnych jak i pisemnych. Jeśli nieobecności studenta na zajęciach przekroczą 50% (bez 

względu na przyczynę), nie będzie miał on prawa do otrzymania zaliczenia z przedmiotu. 
Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze na każde 30 godzin zajęć. 

Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w terminie do 7 dni 

od powrotu ze zwolnienia. 
 
Jako formę przygotowania do zajęć uznaje się także posiadanie na nich niezbędnych materiałów 

(np. książek, ćwiczeń czy fotokopii). W przypadku ich braku prowadzący ma prawo wyprosić 

Studenta z zajęć. Jest to równoznaczne z zaznaczeniem nieobecności. 
 
Na przedostatnich zajęciach w każdym semestrze jest przeprowadzane pisemne zaliczenie 

przedmiotu. Każdy z wykładowców może ustalić większą ilość testów zaliczeniowych, bądź prac 
pisemnych na semestr o czym studenci zostaną poinformowani. Aby zaliczyć przedmiot student 

musi uzyskać z testu zaliczeniowego minimum ocenę dostateczną. Daty zaliczeń i egzaminów 
(włączając w to również egzaminy poprawkowe) są ustalane z góry i nie podlegają zmianie. 

Student, który nie stawi się w pierwszym ustalonym terminie na zaliczenie bądź egzamin 

(również studenci, którzy mają indywidualną organizację studiów) bez przedstawienia w ciągu 7 
dni od daty zaliczenia lub egzaminu zwolnienia lekarskiego, otrzymuje ocenę niedostateczną i 

ma prawo do drugiego terminu zaliczenia bądź egzaminu w sesji poprawkowej we wrześniu. 

 

Studenci starający się o  indywidualną organizację studiów są zobowiązani do stawienia się na 

zajęciach w pierwszym tygodniu roku akademickiego, oraz do uzasadnienia swojej prośby o 

uzyskanie IOS. Decyzję w tej sprawie podejmuje wykładowca, ustalając w przypadku decyzji 

pozytywnej dodatkowe warunki zaliczenia danego przedmiotu. Studenci I roku nie mogą starać 

się o indywidualną organizację studiów. 

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJH, student musi uzyskać zaliczenie ze 

wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu Español Lengua Extranjera (PNJH) z 

obu semestrów. W przeciwnym wypadku, otrzyma ocenę niedostateczną z egzaminu i będzie 

musiał poprawić test zaliczeniowy z niezaliczonego przedmiotu oraz egzamin z modułu PNJH w 

sesji poprawkowej we wrześniu. Przedmioty niezaliczone w pierwszym semestrze można zdawać 

do 15 kwietnia w indywidualnych terminach, które ustala wykładowca danego przedmiotu. 

Przedmioty niezaliczone w drugim semestrze są zaliczane we wrześniu.  
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Kryteria zaliczenia modułu PNJ – informacje dodatkowe 

1. Przedmioty w module PNJ w semestrze zimowym kończą się zaliczeniem na ocenę, w 

semestrze letnim zaś zaliczeniem na ocenę i egzaminem, który obejmuje treści semestru letniego. 

2. Przystąpić do egzaminu w sesji letniej ma prawo Student, który uzyskał pozytywną ocenę za 
moduł PNJ w semestrze zimowym i w semestrze letnim oraz Student, który uzyskał pozytywną 

ocenę za moduł PNJ w semestrze letnim, ale z konsekwencjami opisanymi w poniższych 

punktach. 

3. Student, który nie uzyskał pozytywnej oceny za moduł PNJ na koniec semestru zimowego ma 
obowiązek przystąpić do zaliczenia poprawkowego przedmiotów, z których uzyskał ocenę 

negatywną do 15 kwietnia. Do tego czasu Student może warunkowo uczęszczać na zajęcia PNJ. 

4. Jeśli  w w/w terminie Student nie zaliczy przedmiotów PNJ, z których uzyskał ocenę 

negatywną w semestrze zimowym, wówczas by zyskać prawo do przystąpienia do zaliczenia tych 
przedmiotów we wrześniu, musi zaliczyć moduł PNJ w semestrze letnim (tzn. nie może mieć we 

wrześniu zaliczenia z semestru zimowego i zaliczeń/egzaminu z semestru letniego): 

a) Student, który nie zaliczy modułu PNJ w semestrze letnim, moduł PNJ z semestru zimowego 
powtarza w kolejnym roku akademickim, zaś przedmioty z modułu PNJ z semestru letniego 

zalicza w sesji poprawkowej we wrześniu i jeśli uzyska zaliczenie przystępuje do egzaminu PNJ 

w sesji poprawkowej. 

b) Student, który zaliczy moduł PNJ w semestrze letnim przystępuje do egzaminu PNJ w sesji 
letniej, a przedmioty PNJ z modułu z sesji zimowej zalicza w sesji poprawkowej we wrześniu. 

5.Ustalone i przedstawione na pierwszych zajęciach warunki zaliczenia obowiązują przez cały 

semestr. 

6.Studenci mają prawo do 2 godz. nieobecności nieusprawiedliwionej na każde 30 godz. zajęć. 

7. Studenci I roku nie mogą się starać o IOS dla modułu PNJ (wyjątkiem mogą być wybitne 

jednostki, np. olimpijczycy po uzyskaniu wcześniejszej zgody prowadzących na pojedyncze 
komponenty modułu). 

8. Osoby wracające z Erasmusa po realizacji programu w semestrze zimowym są zobowiązane 

do zaliczenia komponentów PNJ do 15 kwietnia (pierwszy termin oraz ewentualny termin 
poprawkowy); natomiast osoby, które realizują program Erasmus w semestrze letnim są 

zobowiązane do zaliczenia komponentów PNJ przed przystąpieniem do egzaminów (pisemnego 

i ustnego) w sesji letniej.  

Jeżeli brakuje ekwiwalentu dla poszczególnych komponentów modułu, studenci Erasmusa są 
zobowiązani zarejestrować się do systemu USOS w październiku. 

Uwaga – podpis na liście obecności podczas pierwszych zajęć jest równoznaczny z zapoznaniem 

się z powyższymi uregulowaniami.  

 


