Regulamin egzaminów
z praktycznej nauki języka francuskiego/włoskiego/hiszpańskiego
na studiach I stopnia w Kolegium Romanistyki KUL
W Kolegium Romanistyki KUL, w którym prowadzone są kierunki filologia romańska, hispanistyka i
italianistyka, obowiązują następujące zasady dotyczące organizacji i przebiegu oraz wymagań
programowych egzaminów pisemnych i ustnych z praktycznej nauki języka (PNJ) – odpowiednio
francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego (zgodnie z wybranym kierunkiem lub profilem):
1) Student może przystąpić do egzaminu z PNJF/ PNJH/ PNJW wyłącznie w sytuacji, gdy uzyskał
zaliczenia z wszystkich przedmiotów składających się na moduł Praktycznej nauki języka francuskiego /
hiszpańskiego / włoskiego.
2) Egzamin pisemny z PNJ uznaje się za zdany po uzyskaniu przez zdającego co najmniej 60% punktów
możliwych do zdobycia.
3) Studenci, którzy nie zaliczą pisemnej części egzaminu nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego.
4) Za minimalne / docelowe dla poszczególnych poziomów kształcenia ustala się następujące Poziomy
Biegłości Językowej według Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego:
Poziom A2– dla studentów po I roku studiów I°,
Poziom B1– dla studentów po II roku studiów I°,
Poziom B2 – dla studentów po III roku studiów I°.
5) Treści składające się na egzamin pisemny (tj. np. test gramatyczno-leksykalny, wypowiedź pisemna
na zadany temat, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, ćwiczenie tłumaczeniowe) i egzamin ustny
(tj. wypowiedź ustna sterowana) obejmują kompetencje określone przez przyjęte dla poszczególnych
etapów kształcenia poziomy biegłości językowej (por. ESOKJ), jak również treści programowe
zrealizowane podczas zajęć z praktycznej nauki Języka (treści te podane są przez prowadzących oraz
przedstawione w sylabusach/kartach przedmiotu do poszczególnych zajęć). O ostatecznej formie i
treściach egzaminu decyduje Przewodniczący Komisji.
6) Gdy zachodzi konieczność przystąpienia do egzaminu poprawkowego, student poprawia całość
egzaminu, tj. wszystkie części składające się na egzamin pisemny oraz egzamin ustny.
7) Uzyskanie oceny negatywnej z części pisemnej egzaminu poprawkowego jest równoznaczne z
niezaliczeniem przedmiotu przez studenta.
8) W czasie trwania egzaminu pisemnego z PNJ studenci mogą korzystać ze słowników jedno - i
dwujęzycznych jedynie w części egzaminu poświęconej dłuższej wypowiedzi pisemnej na zadany temat
(wypracowanie); o materialnej organizacji pracy w czasie egzaminu (czas przeznaczony na wykonanie
testu – bez słowników / czas przeznaczony na wypowiedź pisemną – ze słownikiem) decydują
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych.
9) Za wyjątkiem przypadków szczególnych, studenci mogą opuszczać sale egzaminacyjną jedynie w
czasie zaprogramowanych przez Komisję przerw.
10) W czasie trwania egzaminu (część pisemna i ustna) obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych.
11) Korzystanie z niedozwolonych pomocy naukowych oraz niedozwolone próby porozumiewania się
skutkują natychmiastowym usunięciem studenta z sali, uzyskaniem przez niego końcowej oceny
niedostatecznej oraz obowiązkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

