
 

 

 

Studenci studiujący w języku polskim 

 

Zasady realizacji zajęć językowych w Studium Języków Obcych 

 

 
Aby zaliczyć przedmiot z języka obcego, student zobowiązany jest do spełnienia wszystkich z poniższych 
warunków: 
 

1. Uczestnictwo w zajęciach językowych na Uczelni Vistula. Wymagane jest minimum 70% obecności 
na zajęciach. 

2. Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie B1 na koniec 2 semestru. 
3. W semestrze pierwszym oraz drugim, wykonanie co najmniej 30% pracy domowej przypisanej przez 

wykładowcę na platformie e-learningowej, brane są pod uwagę TYLKO ćwiczenia przypisane przez 
lektora. 

4. Zaliczenie testów cząstkowych na minimum 60%. 
5. Zaliczenie egzaminu końcowego na minimum 60%. 

 

 

Zasady zaliczenia: 

Obecność 

1. Student zobowiązany jest do obecności na co najmniej 70% zajęć, np. Na kursie trwającym 12 spotkań, 

obowiązkowa jest obecność na co najmniej 9 zajęciach. 

2. Student ma prawo do usprawiedliwienia zajęć zwolnieniem lekarskim (okazanym w ciągu 2 najbliższych 

zajęć po chorobie). 

3. Łączna liczba nieobecności usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć 5 

spotkań. W przeciwnym razie student będzie zobowiązany do powtórzenia danego semestru. 

4. Jeśli student uczęszczał na co najmniej 70% zajęć, ale był nieobecny na egzaminie końcowym, otrzymuje 

ocenę „nb” i przysługuje mu tylko jedna szansa na przystąpienie do egzaminu.  

o Odstąpieniem od reguły jest zwolnienie lekarskie umożliwiające ustalenie maksymalnie 2 

terminów. 

5. Jeśli student uczęszczał w mniej niż 70% zajęć, otrzymuje „nkl” i jest zobowiązany do powtórzenia 

przedmiotu bez prawa do przystąpienia do egzaminu w danym semestrze. Student ma obowiązek 

złożenia podania do Dziekana kierunku o zgodę na powtórzenie przedmiotu. 

6. Osoba ze 100% frekwencją otrzyma dodatkowo 5% (2 punkty) do oceny końcowej. 

7. Dopuszczalne jest maksymalnie 15 minut spóźnienia. 

8. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy: 

a. w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia kursu, w pierwszym semestrze kursu językowego,  



 

 

b. po uzyskaniu zgody lektora oraz koordynatora, a także 

c. z uwzględnieniem wyników testu kwalifikacyjnego. 

9. Student, który zapisał się na studia po 15 listopada ( w semestrze zimowym) i po 1 kwietnia (w 

semestrze letnim): 

a) Zobowiązany jest do zgłoszenia się do Studium Języków Obcych w ciągu 7 dni od daty 

rozpoczęcia studiów. 

b) Ma prawo rozpocząć lektorat z języka angielskiego w kolejnym semestrze bez opłaty 

warunkowej.  

 

Zasady oceniania oraz egzaminy 

1. Student ma prawo do jednego egzaminu końcowego i jednego terminu poprawkowego. 

 

Oceny z testów:     Ocena końcowa (średnia z punktów): 

60% – 70%   — ocena 3,0    0   – 24 punktów — ocena 2,0 

71% – 76%   — ocena 3,5    25 – 28 punktów — ocena 3,0 

77% – 86%   — ocena 4,0    29 – 30 punktów — ocena 3,5 

87% – 92%   — ocena 4,5    31 – 34 punktów — ocena 4,0 

93% – 100% — ocena 5,0    35 – 36 punktów — ocena 4,5 

      37 – 40 punktów — ocena 5,0 

 

Udział w zajęciach, wymagane materiały oraz oszukiwanie na egzaminach 

- Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, które  jest nagradzane w systemie 

oceniania, (0,5 oceny wyżej). 

- Student zobowiązany jest do posiadania podręczników na zajęciach językowych, jednakże kopiowanie 

ich jest nielegalne.  

- Oszukiwanie na egzaminach uważa się za poważne naruszenie. Student przyłapany na oszustwie 

otrzymuje ocenę negatywną (0%) z danego terminu.  

 

Dzienniki Online 

Frekwencja, oceny, wyniki platformy e-learningowej i uczestnictwo w zajęciach umieszczane są w dzienniku 

online. Poniżej przykład: 

 



 

 

 

 

 

We wszystkich innych sprawach związanych z uczestnictwem w kursach języków obcych, takich jak: liczba semestrów  

języka, warunkowe zaliczenie semestru, itp.,  student ma prawo do zgłoszenia się do Studium Języków Obcych na 

jezyki@vistula.edu.pl. 

 


