REGULAMIN
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE
WYCIĄG
I.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ mają profil akademicki. Student jest
zobowiązany do regularnego uczęszczania na zajęcia, przygotowywania się do nich, oddawania
prac domowych oraz zdawania egzaminów.
2. Prowadzący zajęcia dokumentują wyniki nauczania (testy, prace domowe) oraz frekwencję na
zajęciach.
3. Zajęcia mają charakter grupowy. Wymaga to od wszystkich studentów umiejętności i chęci
współpracy oraz otwartości na proponowane przez nauczyciela formy pracy zespołowej.
4. Egzaminy przeprowadza się dwa razy w semestrze – egzaminy z gramatyki, słownictwa oraz
bloku sprawności językowych - połówkowe (midtermy) w połowie kursu, egzaminy końcowe pod
koniec każdego semestru. Pozostałe testy sprawdzające przeprowadzane są w terminach
wyznaczonych przez prowadzących zajęcia.
5. W przypadku niezdania egzaminu połówkowego, prowadzący zajęcia mogą zdecydować
o przeniesieniu studenta do grupy na niższym poziomie. Jeżeli uzyskane na egzaminie
połówkowym wyniki będą bardzo wysokie, decyzją nauczycieli prowadzących, student może
zostać przeniesiony do grupy na wyższym poziomie.
6. Prace pisemne powinny być oddawane w terminie – w uzasadnionych przypadkach nie później
niż dwa tygodnie po ustalonym terminie. Prace oddane później nie będą przyjmowane przez
nauczyciela. Nauczyciel ma także prawo nie przyjąć pracy, jeżeli jej forma nie jest odpowiednia.
7. Studenci zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. W przypadku większego
spóźnienia (powyżej 20 minut) lub spóźnień notorycznych nauczyciel ma prawo nie uznać
obecności na zajęciach.
8. Używanie telefonów komórkowych, tabletów, komputerów lub innych nośników
elektronicznych, a także słowników w czasie zajęć jest możliwe wyłącznie za zgodą
prowadzącego.
II.

OCENIANIE
1. Uczestnik kursu, który opuści ponad 25% zajęć z danego przedmiotu, nie może uzyskać
zaliczenia i przystąpić do zdawania egzaminu końcowego; nie może także uzyskać dyplomu
ukończenia kursu języka i kultury polskiej oraz punktów kredytowych ECTS.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych np. chorobą lub zdarzeniami losowymi,
dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ może wyrazić zgodę na zdawanie
egzaminu. Uczestnicy kursu, którzy z powodu niskiej frekwencji nie otrzymają zaliczeń i nie
przystąpią do zdawania egzaminów końcowych, mogą otrzymać jedynie zaświadczenie
o udziale w kursie.
2. Uczestnik kursu, który opuści ponad 60% ogółu zajęć, nie może uzyskać zaliczenia
i nie może przystąpić do zdawania egzaminu końcowego; nie może również otrzymać
zaświadczenia o udziale w kursie.

3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego, uczestnik programu
ma prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu. Egzamin
przeprowadzany jest odpowiednio w sesji poprawkowej zimowej lub letniej. W wyjątkowych
sytuacjach dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ może ustalić
indywidualny dodatkowy termin egzaminu poprawkowego.
4. W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie obowiązuje następujący układ procentowy
oceny końcowej wpisywanej do karty egzaminacyjnej:
•
•
•
•

50% egzamin końcowy,
30% egzamin połówkowy,
10% prace domowe,
10% obecność na zajęciach i aktywność.

5. Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się wg następującej skali:







bardzo dobry – 5,0
dobry plus – 4,5
dobry – 4,0
dostateczny plus – 3,5
dostateczny – 3,0
niedostateczny – 2,0

94-100%
87-93,9%
78-86,9%
69-77,9%
60-68,9%
0-59,9%

Zdanie końcowych egzaminów i uzyskanie dyplomu jest dla mnie:
a. priorytetowe i niezbędne,
b. ważne, ale niekonieczne,
c. nieistotne, uczę się dla siebie.

Imię i nazwisko: __________________________________

Data:_____________________

