ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE SPNJO UŚ
ROK AKADEMICKI 2018/2019
(1. rok semestr I/II)
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W LEKTORACIE
1. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach
Obecność studenta na zajęciach lektoratu jest obowiązkowa. Student ma prawo do 2
nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze. Większa liczba nieobecności
nieusprawiedliwionych skutkuje uzyskaniem oceny ndst w I. terminie zaliczenia.
W przypadku nieobecności przekraczających 60% ogólnego wymiaru lektoratu w semestrze,
student kierowany jest na powtarzanie modułu. W przypadkach szczególnych
(udokumentowana choroba, Erasmus) o możliwości zaliczania lektoratu decyduje Kierownik
SPNJO na pisemny wniosek studenta.
Nieobecności na zajęciach nie odpracowuje się.

2. Zasady uzyskiwania zaliczenia
Informacje o zakresie materiału, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania
zaliczenia znajdują się w sylabusie umieszczonym na stronie SPNJO (spnjo.us.edu.pl)
w zakładce WZJK.
Na semestralną ocenę końcową składają się:
- oceny z minimum 3 testów śródsemestralnych (waga 2),
- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),
- z krótkich sprawdzianów leksykalnych (waga 1).
Przyjęta w SPNJO skala ocen:
90 - 100% = bdb (bardzo dobry)
84 - 89% = db+ (dobry plus)
75 - 83% = db (dobry)
69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)
60 - 68% = dst (dostateczny)
0 - 59% = ndst (niedostateczny)
Ocena końcowa modułu wyliczana jest wg następujących przedziałów:
4,75 - 5,0 = bdb
4,25 - 4,74 = db+
4,75 - 4,24 = db
3,25 - 3,74 = dst+
3,0 - 3,24 = dst
< 3,0
= ndst
Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich określonych przez lektora form weryfikacji
uprawnia do uzyskania oceny dst (pomimo średniej niższej niż 3,0).

Zaliczenie testu śródsemestralnego na ocenę co najmniej dst jest obowiązkowe.
zaliczania ocen uzyskanych z innych form weryfikacji określa lektor.

Tryb

Poprawa ocen ndst odbywa się na dyżurach (patrz zakładka „Dyżury pracowników” na
stronie spnjo.us.edu.pl).
Termin wpisu pierwszego terminu zaliczenia upływa z ostatnim dniem sesji (zimowej/letniej),
a drugiego terminu - w ostatnim dniu sesji poprawkowej.
Egzamin końcowy po 4 semestrze obejmuje treści wszystkich 4 modułów i składa się z 2
części: pisemnej i ustnej (część pisemna: waga 2, część ustna: waga 1).

3. Zwolnienie z lektoratu
Posiadanie certyfikatu biegłości językowej zamieszczonego w katalogu certyfikatów
określonym przez Rektora zwalnia studenta z obowiązku uczestnictwa w lektoracie, przy
czym na pierwszych zajęciach student przedstawia lektorowi uzyskany certyfikat i rejestruje
się obowiązkowo do grupy o poziomie językowym właściwym dla posiadanego certyfikatu.
Uzyskanie certyfikatu w trakcie trwania lektoratu zwalnia studenta z uczestnictwa w
kolejnych modułach język obcy (rejestracja do grupy jest obowiązkowa). Posiadacz
certyfikatu może też zalogować się na poziom wyższy certyfikowanego języka lub wybrać
inny język.

4. Zmiana języka/grupy
Zmiana języka możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia
językowego przez studenta w ramach pierwszego modułu „ Język obcy”.
Zmiana poziomu w ramach tego samego języka - decyzja należy do prowadzącego zajęcia,
który podejmuje ją po zweryfikowaniu wyniku testu poziomującego.
Przejście do innej grupy lektoratowej następuje po uzyskaniu pisemnej zgody obydwu
lektorów (formularz wniosku do pobrania na stronie spnjo.us.edu.pl).
W przypadku kierunków realizujących wyłącznie moduł języka angielskiego, wszelkie
kwestie związane ze zmianą języka lektoratu rozstrzyga dziekan wydziału.

II. INNE
Studenci pragnący podnosić swoje kompetencje językowe w poszerzonym zakresie, mogą
skorzystać z bogatej oferty odpłatnych kursów dokształcających organizowanych przez
SPNJO UŚ (język ogólny i specjalistyczny) na preferencyjnych warunkach (patrz strona
spnjo.us.edu.pl, zakładka „Kursy językowe”).
Aktualne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w lektoracie i otrzymywania zaliczeń,
rejestracji internetowej i dyżurów lektorów znajdują się na stronie Studium:
www.spnjo.us.edu.pl/.

