I ROK
TESTY ZALICZENIOWE Z ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH
Moduł: Zintegrowane Sprawności Językowe I
Semestr zimowy 2016/2017

Szanowni Państwo,
W porozumieniu z panią dr Martą Rogozińską, kierownikiem studiów niestacjonarnych w
Instytucie Filologii Germańskiej, chciałabym przypomnieć metody i kryteria oceniania
ćwiczeń praktycznych wchodzących w skład modułu Zintegrowane Sprawności Językowe I.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia
osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów wchodzących w
skład modułu na ocenę pozytywną. Pozytywna ocena z każdego przedmiotu wchodzącego w
skład modułu stanowi 25% oceny końcowej z ćwiczeń praktycznych.
Ocena z ćwiczeń praktycznych stanowi 70% oceny z danego komponentu modułu.
Obowiązkowym elementem zaliczenia części składowej modułu jest test zaliczeniowy z
całości materiału omawianego na ćwiczeniach: kurs podręcznikowy, ćwiczenia leksykalne i
gramatyka praktyczna.
Test odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze zimowym i letnim. Test zostanie
przeprowadzony i oceniony wg wspólnych dla wszystkich grup wytycznych, jeśli liczba grup
z tego samego przedmiotu jest więcej niż jedna. W pozostałych przypadkach prowadzący
zajęcia przygotowują odrębne kryteria oceniania.
Test jest zaliczony, jeśli ocena z testu jest przynajmniej oceną dostateczną. Ocena z testu
stanowi 30% oceny końcowej uzyskanej z zaliczenia części składowej modułu. Test może być
poprawiany jeden raz. Ewentualny II termin wyznacza (dla swoich grup) każdy prowadzący
w trakcje sesji poprawkowej.
W wypadku ćwiczeń w mówieniu na ostatnich zajęciach w semestrze zimowym i letnim
zostanie przeprowadzona rozmowa mająca na celu sprawdzenie realizacji efektów
kształcenia. Prowadzący przygotuje listę pytań odnoszących się do omówionych zagadnień.
Po wylosowaniu pytania student odpowiada na pytanie i nawiązuje rozmowę z prowadzącym.
Oceniana jest zdolność komunikacyjna i poprawność językowa wypowiedzi. Na wypowiedź
studenta przeznacza się ok. 4 minut. Ocena tej formy stanowi 30% oceny końcowej uzyskanej
z zaliczenia części składowej modułu.
Do testów zaliczeniowych mają prawo przystąpienia wszyscy studenci I roku studiów
niestacjonarnych, niezależnie od ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie semestru z

poszczególnych przedmiotów praktycznych. Należy jednak pamiętać o tym, że uzyskanie
pozytywnej oceny końcowej z danego przedmiotu jest możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie
oceny cząstkowe uzyskane w trakcie semestru są pozytywne.
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