
REGULAMIN EGZAMINU  

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (PNJA) 

dla Filologii Angielskiej i Amerykanistyki, UG 

1. Egzamin z przedmiotu PNJA obejmuje na studiach I stopnia wiedzę i umiejętności z 

następujących przedmiotów: kurs zintegrowany (KZ), gramatyka praktyczna, 

fonetyka, język pisany, oraz dodatkowo umiejętność wypowiadania się, która 

nabywana jest i rozwijana na wszystkich zajęciach. 

2. Na studiach II stopnia egzamin obejmuje kurs zintegrowany i retorykę. 

3. Na studiach I stopnia do egzaminu ma prawo przystąpić student, który uzyskał oceny 

minimum dostateczne ze wszystkich części składowych: kurs zintegrowany, 

gramatyka praktyczna, fonetyka i  język pisany. Po spełnieniu tego warunku, ocenę na 

zaliczenie ćwiczeń stanowi średnia uzyskana ze wszystkich części składowych 

przedmiotu. 

4. Na studiach II  stopnia do egzaminu ma prawo przystąpić student, który uzyskał oceny 

minimum dostateczne ze wszystkich części składowych: kurs zintegrowany, 

gramatyka akademicka, język pisany akademicki i retoryka. Po spełnieniu tego 

warunku, ocenę na zaliczenie ćwiczeń stanowi średnia uzyskana ze wszystkich części 

składowych przedmiotu. 

5. Ocena niedostateczna z JEDNEJ z ww. części składowych nie dopuszcza studenta do 

egzaminu w pierwszym terminie, co oznacza, że student traci pierwszy termin 

egzaminu w sesji podstawowej. 

6. W takim przypadku, aby móc przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej, student 

musi najpierw uzyskać zaliczenie przedmiotu, a więc oceny minimum dostateczne ze 

wszystkich składowych (patrz punkt 2 i 4). 

7. Ocenę końcową egzaminu stanowi średnia uzyskana ze wszystkich części 

składowych egzaminu, z zastrzeżeniem, że średnia obliczana jest wówczas, gdy 

student uzyskał co najmniej ocenę dostateczną z KAŻDEJ części.  

8. W przypadku  egzaminu z komponentu kurs zintegrowany student musi uzyskać min. 

51% z każdej z trzech części egzaminu: testu ze słuchania, czytania i słownictwa. 

9. Niezdanie jednej z części składowych egzaminu PNJA równoznaczne jest z 

uzyskaniem oceny niedostatecznej, która wpisywana jest do protokołu elektronicznego 

w panelu studenta. 

10. W sesji poprawkowej, we wrześniu, student przystępuje do egzaminu, zdając 

wszystkie jego części, bez względu na ocenę uzyskaną z danej części w sesji 

podstawowej. 

11. Student ma prawo wglądu w pisemne prace egzaminacyjne w terminie określonym 

przez Komisję Egzaminacyjną, nie później jednak niż 5 dni roboczych po ogłoszeniu 

wyników. 

12. Student, który nie zdał egzaminu z PNJA, nie może kontynuować studiów na roku 

programowo wyższym. 

13. Skala ocen: 

a. Niedostateczny  (2) 



b. Dostateczny   (3) 

c. Dostateczny plus  (3+) 

d. Dobry    (4) 

e. Dobry plus   (4+) 

f. Bardzo dobry   (5) 

14. Wyliczanie ostatecznej oceny z uzyskanej średniej: 

3,00 – 3,34   dst 

3,35 – 3,74   dst plus 

3,75 – 4,34   db 

4,35 – 4,74   db plus 

4,75 – 5,00   bdb 

 

 


