Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk
Działalność dydaktyczna
Głównym celem działalności Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie sprawności
językowych i komunikacyjnych naszych studentów, aby mogli skutecznej 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 Gdańsk:
Na obu wydziałach – Informatyki i Sztuki Nowych Mediów- studenci mają obowiązek
uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego w semestrach 1-3 (studia stacjonarne) i 1-4
(studia niestacjonarne). Następnie można kontynuować angielski, lub wybrać drugi język
(niemiecki, hiszpański, 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 przyszłego roku, a najpóźniej za 2 lata, planujemy wprowadzenie obowiązkowego
egzaminu z angielskiego na poziomie B2 (średni-wyższy) z elementami Business English.
Jest to zgodne z wytycznymi ministerialnymi dla uczelni wyższych.
Test wstępny i zmiana grupy, do której jest się przydzielonym
Pierwszego dnia zajęć (studia stacjonarne)/ W czasie pierwszego zjazdu (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 mgr Patrycja Kowalak
Czego uczymy?
Na poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym nauczamy tzw. General/ Business
English, czyli angielskiego przydatnego w miejscu pracy. W zależności od profilu, dodajemy
materiały specyficzne dla specjalizacji studentów (ESP- English for Specific Purposes).
Grupy najniższe (podstawowe-A1, A2) zaczynają od ogólnego angielskiego z elementami
BE.
Zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego:

Istnieje możliwość zwolnienia z lektoratu na warunkach podanych poniżej. Po wydaniu zgody
na transferowanie oceny można ubiegać się o redukcję czesnego.
Termin składania podań o transferowanie oceny z lektoratu jest podany na stronie Uczelni.

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 (transfer na ocenę 5) lub ekwiwalent (IELTS, TOEIC etc.- ocena w
zależności od ilości punktów)
3. certyfikat CAE lub ekwiwalent z oceną minimum B (transfer na ocenę 3), A (transfer
na ocenę 4). Certyfikat nie może być starszy niż 5 lat.
Aby ubiegać się o transfer oceny z języka angielskiego należy złożyć w Dziekanacie
odpowiednie podanie w terminie każdorazowo określonym na stronie Uczelni.
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 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 trybie jego
uzyskania podejmuje Dziekan w porozumieniu z prowadzącym.
2. w semestrze przeprowadzamy minimum 2 testy. W niektórych semestrach jeden z nich
może być zastąpiony oceną z prezentacji 'biznesowej'.
Egzaminy oferowane studentom:
Wzorem innych uczelni, prowadzimy własne, nieobowiązkowe egzaminy z języka
angielskiego i wydajemy certyfikaty Business English PJATK. Egzaminy są oferowane na
poziomie B1, B2 oraz C1 (dla zaawansowanych). W przyszłym roku planujemy poszerzenie
oferty egzaminacyjnej o egzamin TOEIC (Test of English for International Communication ).
Bliższe informacje na początku nowego roku akademickiego 2014/15.
Egzaminów z drugiego języka nie przewidujemy, ale możemy to rozważyć, jeśli będzie takie
zapotrzebowanie.
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