Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk

Głównym celem działalności dydaktycznej Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie
sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów do poziomu, który pozwoli im
skutecznie konkurować na rynku pracy oraz efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym
środowisku nowoczesnej firmy. Nasz cel realizujemy poprzez zapewnienie wysokiej jakości
kursów dostosowanych do poziomu zaawansowania i przyszłych potrzeb studentów.

Kierownik katedry: dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
Koordynator lektoratów PJATK w Gdańsku: mgr Patrycja Kowalak

Lektoraty z języków obcych w PJATK w Gdańsku:
Wydział Informatyki:
Studia stacjonarne - 60h/semestr, zaliczenie na ocenę. Studenci mają obowiązek
uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego w semestrach 1-3. Na kolejnych semestrach
można kontynuować naukę języka angielskiego lub wybrać drugi język (niemiecki,
hiszpański, szwedzki, norweski lub inny - w zależności od zgłaszanych przez studentów
propozycji). Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób w grupie.
Studia niestacjonarne - 16h/semestr, zaliczenie na ocenę. Studenci mają obowiązek
uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego w semestrach 1-4. Na kolejnych semestrach
można kontynuować naukę języka angielskiego lub wybrać drugi język (niemiecki,
hiszpański, szwedzki, norweski lub inny - w zależności od zgłaszanych przez studentów
propozycji). Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób w grupie.
UWAGA - po wyborze innego języka niż angielski nie ma możliwości powrotu do grupy
języka angielskiego.

Wydział Sztuki Nowych Mediów:
Studia stacjonarne - 60h/semestr, zaliczenie na ocenę + obowiązkowy egzamin z języka
obcego. Studenci na poziomie zaawansowania B2 i wyżej mają obowiązek uczęszczania na
zajęcia z języka angielskiego w semestrach 1-3. Po semestrze 3 studenci ci mają prawo do
obrania innego lektoratu w semestrach 4-6 np. niemiecki, hiszpański, szwedzki lub inny w
zależności od zgłaszanych przez studentów propozycji. Studenci, którzy decydują się na
wybór nowego języka po 3 semestrach obowiązkowego języka angielskiego zdają egzamin.
Jeżeli studenci po zdaniu egzaminu na semestrze 3 nie decydują się na inny język,
kontynuują naukę języka angielskiego i zdają egzamin na poziomie C1/C1+ pod koniec toku

studiów. Studenci, którzy wybiorą drugi język obcy po semestrze 6 zdają egzamin
odpowiedni do poziomu A1/A2.
UWAGA - po wyborze innego języka niż angielski nie ma możliwości powrotu do grupy
języka angielskiego.
Studenci na niższych poziomach zaawansowania kontynuują naukę języka angielskiego do
końca studiów i po semestrze 6 zdają egzamin na poziomie B2 (wytyczne ministerialne).

Studia niestacjonarne - 16h/semestr, zaliczenie na ocenę + obowiązkowy egzamin z języka
angielskiego. Oferta języka obcego obowiązuje tylko język angielski i japoński (nieodpłatny
kurs dodatkowy). Obowiązkowy egzamin z języka angielskiego przeprowadzony jest po
zakończeniu kursu, tj. po semestrze 8 i jest dostosowany do realnego poziomu znajomości
języka angielskiego studentów.

Schemat egzaminu z języka obcego:
Egzamin obejmuje 5 obszarów:
1. Reading - tekst + pytania typu TRUE/FALSE, test wyboru, pytania otwarte itd.
2. Listening - materiał audio + pytania TRUE/FALSE, uzupełnianie luk, pytania otwarte
itd.
3. Writing - list motywacyjny, CV, zapytanie ofertowe, raport itd.
4. Speaking - prezentacja pracy dyplomowej, projektu zespołowego itd. z zastosowaniem
prezentacji multimedialnej
5. Use of English - słownictwo specjalistyczne opracowane w toku realizacji kursu
Każda z 5 części wynosi 20% do końcowej oceny egzaminu.

Test wstępny i zmiana grupy, do której jest się przydzielonym:
Na pierwszych zajęciach językowych (studia stacjonarne) / W czasie pierwszego zjazdu
(studia niestacjonarne) wszyscy studenci piszą obowiązkowy test wstępny z języka
angielskiego kwalifikujący do grup według stopnia zaawansowania. W celu zmiany grupy, o
ile są do tego podstawy, w ciągu 2 pierwszych tygodni semestru w przypadku studiów
dziennych i 2 pierwszych zjazdów studiów zaocznych należy skontaktować się z
koordynatorem lektoratów gdańskiej PJATK w Gdańsku mgr Patrycją Kowalak: osobiście lub
mailowo: porlowska@gmail.com

Czego uczymy?
Na poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym nauczamy tzw. General/Business
English, czyli angielskiego przydatnego w miejscu pracy. W zależności od profilu, dodajemy
materiały specjalistyczne dla specjalizacji studentów (ESP - English For Specific Purposes).
Grupy o najniższym poziomie zaawansowania zaczynają od ogólnego angielskiego z
elementami Business English.
Istnieje możliwość zwolnienia z lektoratu na warunkach podanych poniżej. Po wydaniu zgody
na transferowanie oceny (kontakt z mgr Patrycją Kowalak) można ubiegać się o redukcję
czesnego.

Zasady transferowania ocen:
1. Ocena z języka angielskiego z innej uczelni - ocena musi być potwierdzona
zaświadczeniem z pieczątką Dziekanatu z poprzedniej uczelni. Transferujemy tylko
oceny za kursy na poziomie średniozaawansowanym i wyższym. W przypadku braku
informacji o poziomie, rezerwujemy prawo odmowy, jeśli Państwa wynik w teście
(mniej niż 36 punktów na 50) i /lub rozmowa z lektorem uznającym ocenę wskazuje
na poziom niższy. W przypadku transferów z innej uczelni, ostatnia z wystawionych
ocen nie może być starsza niż 5 lat. Ocenę przepisuje się semestr za semestr bez
względu na tryb studiów. Jeżeli kurs został ukończony egzaminem, można ubiegać się
o transferowanie oceny za cały tok studiów.
2. Certyfikat CPE lub ekwiwalent - transfer na ocenę 5
3. IELTS - ocena w zależności od ilości punktów
4. TOEIC - ocena w zależności od ilości punktów - 900-950 (ocena 4,5); 950-1000
(ocena 5,0)
5. Certyfikat CAE lub ekwiwalent z oceną minimum B (transfer na ocenę 3), A (transfer
na ocenę 4).

Certyfikaty nie mogą być starsze niż 5 lat.
Aby ubiegać się o transfer oceny z języka angielskiego należy złożyć w Dziekanacie
odpowiednie podanie w terminie - studia stacjonarne - dwa pierwsze tygodnie semestru,
niestacjonarne - dwa pierwsze zjazdy).

Zasady zaliczania kursów językowych:
Szczegółowe zasady zawsze ustala lektor prowadzący, ale wszyscy przestrzegamy
następujących wytycznych:

1. obecność jest obowiązkowa, to znaczy dopuszczalna liczba nieobecności w
semestrze wynosi 4 dla studentów studiów stacjonarnych i 2 dla studentów
niestacjonarnych. Po przekroczeniu tej liczby, lektorzy obniżają ocenę. W przypadku
przekroczenia limitu 10 nieobecności dla studiów dziennych i 3 dla zaocznych,
student nie otrzymuje zaliczenia. Decyzję o jego uzyskaniu podejmuje Dziekan w
porozumieniu z prowadzącym.
Wszelkie usprawiedliwienia nieobecności student jest zobowiązany przedstawiać na
bieżąco (kontakt z Wykładowcą).
2. W semestrze przeprowadzamy minimum 2 testy.
3. Aktywność na zajęciach.
4. Wypowiedź ustna - prezentacja artykułu, prezentacja multimedialna z dziedziny
informatyki, grafiki lub biznesowa.
UWAGA: Studenci, którzy zmieniają tryb studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne muszą
dalej uczestniczyć na zajęciach z lektoratu.

ITN (powtarzanie przedmiotu) z języka obcego:
1. Studenci, którzy nie zaliczyli lektoratu z języka obcego mogą ubiegać się o
powtarzanie przedmiotu w trybie ITN.
2. Osoby, które nie zaliczyły semestru powinny zgłosić się do realizacji zajęć w trybie
ITN w kolejnym semestrze.
3. Po rejestracji na ITN, student zobowiązany jest zgłosić się niezwłocznie na zajęcia i
dostarczyć do Dziekanatu potwierdzenie przyjęcia do grupy, podpisane przez
prowadzącego.
4. W semestrze można realizować tylko jeden ITN z języka obcego.
5. Studenci przystępujący do realizacji ITN z języka obcego zobowiązani są do
zgłoszenia się do mgr Patrycji Kowalak porlowska@pjwstk.edu.pl, celem ustalenia
odpowiedniej grupy, w której ITN będzie realizowany.
6. Potwierdzenia przyjęcia do grupy przyjmowane są w Dziekanacie/Studium Języków
Obcych w czasie pierwszego miesiąca rozpoczynającego się semestru.
7. Studenci, którzy nie podjęli realizacji zadeklarowanego ITN otrzymują ocenę
niedostateczną ( 2 ), która wliczana jest do średniej ze studiów.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku jest Akredytowanym
Centrum Międzynarodowego Egzaminu TOEIC (Test of English for International
Communication). Egzamin jest odpłatny. Uzyskanie minimum 900 punktów daje podstawę
do ubiegania się o transfer oceny z lektoratu za cały tok studiów.

Egzamin TOEIC jest przeprowadzany 1-2 razy w roku, w zależności od zainteresowania
studentów.

