Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk
WYDZIAŁ INFORMATYKI
WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

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

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.
Od roku akademickiego 2017/2018 egzaminy z języków obcych na wydziale Sztuki
Nowych Mediów zostają zniesione.

Test wstępny z języka angielskiego:
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. Studenci, którzy będą ubiegać się o
transfer oceny z lektoratu muszą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego.

Zmiana grupy językowej:
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.
2. Certyfikat CPE lub ekwiwalent - transfer na ocenę 5
3. IELTS – min.7,5pkt., ocena w zależności od ilości punktów
4. TOEIC - ocena w zależności od ilości punktów (transfer oceny możliwy przy zdanych
wszystkich komponentach Reading, Listening, Speaking i Writing)
5. Certyfikat CAE lub ekwiwalent z oceną minimum B (transfer na ocenę 3), A (transfer
na ocenę 4).
6. inne certyfikaty - prosimy kontaktować się z kierownikiem SJO Panią Patrycją Kowalak
(pkowalak@pjwstk.edu.pl)

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 – w terminie max. 2 tygodni od momentu powrotu na zajęcia) - (kontakt z
Wykładowcą).
2.
3.
4.
5.

podręcznik na zajęciach w wersji papierowej
w semestrze przeprowadzamy minimum 2 testy
aktywność na zajęciach
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.
Studenci niestacjonarnymi, którzy zmieniają tryb studiów z niestacjonarnych na stacjonarne
muszą uczęszczać na zajęcia z lektoratu. Oceny uzyskane na studiach niestacjonarnych nie są
podstawą do zwolnienia z lektoratu na studiach stacjonarnych ze względu na mniejszy wymiar
godzin.

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 pkowalak@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.

Otwarty kurs języka japońskiego
Studenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku mają możliwość
uczenia się nieodpłatnie języka japońskiego. W trakcie zajęć uczestnicy poznają język, kulturę
i tradycję kraju Kwitnącej Wiśni. To idealna metoda nawiązania lub pogłębienia swojej więzi
z Japonią. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno studenci stacjonarni jak i niestacjonarni.
Aby zapisać się na kurs języka japońskiego należy na początku semestru wypełnić formularz,
który jest wysyłany studentom pocztą elektroniczną. Wypełnienie formularza jest
równoznaczne z zapisaniem się na kurs języka japońskiego.
Studenci uczęszczający na kurs języka japońskiego otrzymują ocenę na koniec semestru.
Studenci, którzy zapisali się na zajęcia są zobowiązani do uczestniczenia w nich. W przypadku
dużej nieusprawiedliwionej absencji studenta na zajęciach student otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Studenci, którzy chcą zrezygnować z kursu języka japońskiego zobowiązani są złożyć epodanie do Kierownika Studium Języków Obcych w Gdańsku z prośbą o wypisanie z zajęć.
Rezygnacja z kursu języka japońskiego jest możliwa w ciągu pierwszego miesiąca od
rozpoczęcia zajęć.

