Centrum Językowe UJ CM

Informacja dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów
jednolitych magisterskich o egzaminie końcowym z języka angielskiego
Lektorat kończy się egzaminem. Po zdaniu egzaminu końcowego z języka obcego i uzyskaniu oceny
co najmniej 3,5 student może wystąpić o wydanie Certyfikatu Językowego, który poświadcza
znajomość języka obcego według poziomów biegłości określonych w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego.
Jeżeli egzamin odbywa się w trybie online, obejmuje tylko część ustną. W takim przypadku na
certyfikacie będzie zamieszczona informacja o trybie egzaminu. Jeżeli student przystąpi do części
pisemnej w późniejszym terminie, otrzyma odrębny certyfikat.

Przed egzaminem
Ogólne informacje na temat składania egzaminów końcowych zostaną podane przez lektora
prowadzącego w momencie rozpoczynania nauki języka obcego w Centrum Językowym UJ CM.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z lektoratu ze wszystkich
semestrów nauki.

Egzamin
Egzaminy odbywają się wyłącznie podczas sesji egzaminacyjnych.
Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej. Egzamin w trybie zdalnym obejmuje tylko część
ustną.
Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania z obydwu części egzaminu wynosi 100, w tym 60
punktów za egzamin pisemny, a 40 punktów za egzamin ustny. Obie części obejmują cały zakres
nauczania języka obcego. Egzamin pisemny na poziomach B2 i B2+ składa się z 5 części (słuchanie,
czytanie, gramatyka, słownictwo, pisanie). Egzamin ustny dla poziomu B2 obejmuje 2 zadania, a dla
poziomu B2+ – 3 zadania. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwości zachowania wymaganego reżimu
sanitarnego, student może zostać poproszony o przeprowadzenie dyskusji z lektorem.
W trakcie części ustnej w sali egzaminacyjnej obecnych jest co najmniej dwóch studentów.
W przypadku egzaminów ustnych online egzamin jest nagrywany celem ewentualnej
walidacji. Podczas trwania egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych
sprzętu elektronicznego takiego jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze,
dyktafony, itp. Nie wolno też wnosić notatek, ani komunikować się z innymi studentami.
Ostateczną notę z egzaminu wystawia egzaminator na podstawie wyników uzyskanych z części
pisemnej i ustnej.
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Egzaminy końcowe oceniane są według następującej skali:
• 0 - 59 % – ocena ndst
• 60 - 70 % – ocena dst
• 71 - 75% – ocena +dst
• 76 - 85 % – ocena db
• 86 - 90 % – ocena +db
• 91 - 100 % – ocena bdb
W przypadku niedopuszczenia do egzaminu w I terminie, po uzupełnieniu wszystkich zaległości
student zostaje dopuszczony do egzaminu w II terminie. Niespełnienie przez studenta warunków
dopuszczających do egzaminu lub nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do którejkolwiek części
egzaminu w I i II terminie skutkuje utratą obu terminów i wpisem NZAL do systemu USOS.
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