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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 

obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 

pełna nazwa jednostki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

dane jednostki (e-mail, telefon) 91 441-45-30, spnjo@pum.edu.pl 

kierownik jednostki 
(stopień/tytuł, imię i nazwisko) mgr Ireneusz Klimek 

adiunkt dydaktyczny/osoba odpowiedzialna 
za dydaktykę w jednostce 
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, telefon) 

mgr Ireneusz Klimek: ireneusz.klimek@pum.edu.pl 
 
91 441-45-31 

kierunek studiów Dotyczy wszystkich kierunków 

rok studiów  I, II, III 

nazwa przedmiotu/przedmiotów Język obcy 

 
§1 
 

Sposób prowadzenia zajęć  
1. Lektorat języka obcego prowadzony jest na I i II roku studiów I i II stopnia, oraz na I i II roku 

Jednolitych Studiów Magisterskich, a na kierunkach Fizjoterapia JM i Psychologia Zdrowia JM na I, 
II i III roku. W przypadku języka łacińskiego zajęcia prowadzone są na II roku kierunku Farmacja 
oraz jako fakultet na I roku kierunku Lekarskiego, Analityki Medycznej i Biotechnologii Medycznej. 

2. Zajęcia interaktywne ćwiczące różne sprawności językowe. 
3. Analiza fachowej literatury medycznej, dyskusje, pisanie krótkich streszczeń, prezentacje audio-

wizualne. 
4. Godzina lekcyjna wynosi 45 min. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. 
5. Zmiany harmonogramu zajęć wymagają zgody kierownika SPNJO oraz należy je zgłosić do Działu 

Kształcenia. 
 

§2 
 

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć 
na skutek nieobecności 

1. Dopuszcza się̨ nieusprawiedliwioną nieobecność́ na dwóch spotkaniach w semestrze z koniecznością̨ 
wyrównania zaległości. 

2. Sposób i formy wyrównania zaległości ustala lektor w czasie przeznaczonym na konsultacje, 
dopuszcza się formę pisemną lub ustną. Student może zrealizować program zajęć, który opuścił z 
powodu nieobecności, w ramach samokształcenia – przygotowuje materiał, który został zrealizowany 
na zajęciach, w czasie nieobecności i zalicza w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Wyrównanie 
zaległości może też mieć formę prezentacji ustnej na temat ustalony z lektorem z wykorzystaniem 
środków multimedialnych. Maksymalna liczba godzin, które mogą być odrobione nie może 
przekroczyć 25% wymiaru godzin przewidzianego w danym semestrze. 

3. Student może też odrobić zajęcia z inna grupą na tym samym poziomie językowym. W przypadku 
chęci odrobienia zajęć u innego prowadzącego potrzebna jest jego zgoda. 

4. Zaliczenie testu jest równoznaczne z odrobieniem jednej nieobecności z testowanego materiału. 
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§3 
 

Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów 
1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczeń i egzaminów jest pozytywna ocena z testów i obecność na 

wszystkich zajęciach (w tym wyrównanie zaległości spowodowanych nieobecnościami). 
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na teście w wyznaczonym terminie, student 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieobecność jest usprawiedliwiona na podstawie zwolnienia 
lekarskiego lub zwolnienia potwierdzonego przez Dziekana. 

3. Student może przystąpić trzykrotnie do poprawy testów, lecz nie później niż tydzień przed 
zakończeniem zajęć. 

4. Jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej z testów ma możliwość zaliczenia przedmiotu w terminie 
wyznaczonym przez regulamin PUM, a w przypadku większej liczby nieodrobionych nieobecności tj. 
powyżej 25% student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu. 

5. Student przystępuje do egzaminu po zaliczeniu wszystkich semestrów. 
 

§4 
 

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w 
danym roku akademickim 

1. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w następujących przypadkach: 
  a) spóźnienie na zajęcia przekraczające 20 minut; 
  b) braku niezbędnych materiałów do zajęć. 

2. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć lub zostanie z nich wyproszony w razie niewłaściwego 
zachowania sprzecznego z regulaminem studiów lub innymi obowiązującymi na Uczelni przepisami, 
zachowania zakłócającego prowadzenie zajęć, zagrażającego zdrowiu, życiu lub mieniu, a także w 
razie rażącego braku kultury osobistej w stosunku do prowadzącego zajęcia lub innych osób biorących 
udział w zajęciach.  

3. Niedopuszczenie do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których mowa powyżej 
równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach. 

4. Student może kontynuować naukę na kolejnym roku po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu na 
poprzednim roku. 
 

§5 
 

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów 
1. Zaliczenia - testy pisemne; minimum 2 w semestrze. W przypadku języka łacińskiego - kolokwium 

końcowe. 
2. Egzamin końcowy ma formę testu pisemnego i obejmuje materiał ze wszystkich semestrów. 

Kolokwium końcowe ma formę testu pisemnego i  obejmuje materiał ze wszystkich zajęć. 
3. Pierwszy i drugi termin egzaminu ma formę pisemną, a trzeci może mieć formę pisemną lub ustną. 

Wszystkie trzy terminy kolokwium końcowego mają formę pisemną. 
 

§6 
 

Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów 
1. Z egzaminu końcowego mogą zostać zwolnieni studenci, których średnia wszystkich ocen zdobytych 

w trakcie całego lektoratu, przy zachowaniu ciągłości procesu kształcenia, wynosi co najmniej 4,5 
(średnia w przedziale 4,5-4,75 zwalnia z oceną 4,5; średnia powyżej 4,75 zwalnia z oceną 5,0). 
Zwolniony student ma prawo przystąpić do egzaminu. Ocena z egzaminu jest ostateczna. 

2. Studenci, którzy posiadają certyfikaty językowe na poziomie min. B2, mogą być zwolnieni z 
uczęszczania na zajęcia lektoratowe, ale muszą przystąpić do pisania testów przewidzianych w 
każdym semestrze oraz do egzaminu końcowego. Studenci, którzy dostarczą świadectwa ze szkół 
średnich, potwierdzające naukę języka łacińskiego z uwzględnieniem terminologii medycznej w 
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klasie o profilu medycznym lub biologiczno-chemicznym, mogą być zwolnieni z uczęszczania na 
zajęcia, ale muszą przystąpić do pisania kolokwium końcowego. 

3. Studenci, którzy ukończyli kurs językowy (w tym kurs języka łacińskiego) na innej uczelni i spełniają 
wymagane kryteria tj.: pokrewny profil studiów, podobne treści programowe, poziom zaawansowania 
językowego, ta sama liczba godzin zajęć i punkty ECTS, mogą wystąpić do Dziekana o zwolnienie z 
semestru, roku lub całego kursu. 
 

§7 
 

Kryteria oceniania 
1. Kryteria ocen testów pisemnych i egzaminu końcowego 

 100% – 92%  –  bardzo dobra (5,0) 
   91% – 83%   –  ponad dobra (4,5) 
   82% – 74%   –  dobra (4,0) 
   73% – 65%   –  dość dobra (3,5) 
   64% – 56%   –  dostateczna (3,0) 

         55% – 0%    –  niedostateczna (2,0) 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….…..…… 
pieczątka jednostki 

 
 
 
 
 
 

………..…………………………………… 
pieczątka i podpis Kierownika jednostki 

 
 

 Opinia:  Pozytywna / Negatywna* Zatwierdzam: 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
pieczątka i podpis Samorządu  Studentów 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
pieczątka i podpis Dziekana WMiS 

 
 

Zatwierdzam: Zatwierdzam: 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
pieczątka i podpis Dziekana WFBMiML 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
pieczątka i podpis Dziekana WNoZ 

 
 

*niepotrzebne skreślić 


