
Program st. stacjonarnych I stopnia filologia germańska od 2015/2016 
 
 
KIERUNEK: filologia 
 
SPECJALNOŚĆ: filologia germańska 
PROFIL: ogólnoakademicki 
POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia 
FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne 
 
Program studiów 
 
1. Liczba punków ECTS konieczna do uzyskania tytułu licencjata: 180 
2. Liczba semestrów: 6 
3. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 180 
 

4. Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, objętych kierunkowymi 
efektami kształcenia: 180.  
 
 
PROGRAM PRZEWIDUJE DWIE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:  
ścieżka A) DLA STUDENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO,  
ścieżka B) DLA POZOSTAŁYCH STUDENTÓW  
Przypisanie studenta I roku do określonej ścieżki odbywa się wyłącznie na podstawie wyników egzaminów maturalnych i jest 
weryfikowane po teście kompetencyjnym przeprowadzanym w pierwszym tygodniu zajęć w semestrze zimowym danego roku 
akademickiego. 

 
STUDIA I STOPNIA 

 
wyb = zajęcia do wyboru (obowiązkowe do realizacji w podanym wymiarze godzinowym z możliwością wyboru treści) 
 



 
      przedmiot dla ścieżki: Forma wyb. zaliczenie godz ECTS 
sem. 

nr A B A B A B A B A B A/B A B 

1 Gramatyka praktyczna: czasownik Gramatyka praktyczna I Ćw. Ćw.     60 

1 
moduł ZSJ I: 

Leksyka Leksyka Ćw. Ćw.   
ocena1 ocena2 

30 
6 6 

1 Kurs podręcznikowy I Kurs podręcznikowy I Ćw. Ćw.     60 

1 
moduł ZSJ II: 

Ćwiczenia w mówieniu Ćwiczenia w mówieniu Ćw. Ćw.     
ocena3 ocena4 

30 
6 6 

1 Rozumienie ze słuchu I Rozumienie ze słuchu I Ćw. Ćw.     30 

1 
moduł ZSJ III: 

Czytanie ze zrozumieniem I Czytanie ze zrozumieniem I Ćw. Ćw.     
ocena5 ocena6 

30 
4 4 

1     Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy Ćw.     ocena ocena 30 2 2 

1     Ćw.     30 

1     
Historia literatury niemieckiej: średniowiecze, barok, 
oświecenie W     

egz7. egz8. 
30 

5 5 

1     Wstęp do literaturoznawstwa W     egz. egz. 30 3 3 

1     Lektorat jęz. obcego - poziom B1 Ćw.     ocena ocena 60 4 4 

                  suma: suma: 420 30  30 

      

 
 
 
 
 
 

                    

                                                 
1 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
2 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
3 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
4 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
5 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
6 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
7 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
8 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 



 
 A B A B A B A B A B A/B A B 

2 Gramatyka praktyczna: nieczasownikowe części 
mowy Gramatyka praktyczna II Ćw. Ćw.     30 

2 
moduł ZSJ IV: 

Struktury leksykalne w praktyce Struktury leksykalne w praktyce Ćw. Ćw.   
ocena9 ocena10 

30 
4 4 

2 Kurs podręcznikowy II Kurs podręcznikowy II Ćw. Ćw.     60 

2 
moduł ZSJ V: 

Konwersacje Konwersacje Ćw. Ćw.     
ocena11 ocena12 

30 
6 6 

2   Zajęcia opcyjne Rozumienie ze słuchu II W/Sem. Ćw. wyb wyb egz./ocena 30 3 

2   

moduł ZSJ 
VI: Zajęcia opcyjne Czytanie ze zrozumieniem II W/Sem. Ćw. wyb wyb egz./ocena 

ocena13 
30 3 

6 

2     Fonetyka i fonologia: system spółgłoskowy Ćw.     ocena ocena 30 2 2 

2     Ćw. wyb wyb 30 

2     
Historia literatury niemieckiej: Burza i napór, klasyka 
weimarska, romantyzm  W     

egz14. egz15. 
30 

5 5 

2     Wstęp do językoznawstwa W     egz. egz. 30 3 3 

2     Lektorat jęz. obcego - poziom B2 I Ćw.     ocena ocena 60 4 4 

                  suma: suma: 390 30 30 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

                                                 
9 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
10 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
11 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
12 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
13 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
14 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
15 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 



 
 

 A B A B A B A B A B A/B A B 

3 Gramatyka praktyczna (IIZ) Gramatyka praktyczna (IIZ) Ćw. Ćw.     30 

3 Kurs podręcznikowy (IIZ) Kurs podręcznikowy (IIZ) Ćw. Ćw.     30 

3 

moduł PZJN II zima I: 
Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne (IIZ) Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne (IIZ) Ćw. Ćw.     

ocena16 ocena17 

30 

6 6 

3   Zajęcia opcyjne Rozumienie ze słuchu III W/Sem. Ćw. wyb wyb egz./ocena 30 3 

3   

moduł PZJN 
II zima II: Zajęcia opcyjne Ćwiczenia w pisaniu  W/Sem. Ćw. wyb wyb egz./ocena 

ocena18 
30 3 

6 

3     Ćw.     30 

3     
Gramatyka - morfologia: część werbalna 

W     
egz19. egz20. 

30 
4 4 

3     Ćw. wyb wyb 30 

3     
Historia literatury niemieckiej 1830-1910 (od literatury 
przedmarcowej  do literatury przełomu wieków) W     

egz21. egz22. 
30 

5 5 

3     Ćw. wyb wyb 30 

3     
Kulturoznawstwo – część ogólna 

W     
egz23. egz24. 

30 
5 5 

3     Lektorat jęz. obcego - poziom B2 II Ćw.     egz. egz. 60 4 4 

                  suma: suma: 390 30 30 

      
  
 
 

                    

                                                 
16 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
17 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
18 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
19 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
20 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
21 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
22 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
23 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
24 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 



 
 
 

 A B A B A B A B A B A/B A B 

4 Gramatyka praktyczna (IIL) Gramatyka praktyczna (IIL) Ćw. Ćw.     30 

4 
moduł PZJN II lato I: 

Praca z tekstem Praca z tekstem Ćw. Ćw.     
   ocena25 ocena26. 

30 
4 4 

4 Kurs podręcznikowy (IIL) Kurs podręcznikowy (IIL) Cw. Cw.   30 

4 
moduł PZJN II lato II: 

Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne (IIL) Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne (IIL) Ćw. Ćw.     
   ocena27  ocena28 

30 
    4    4   

4   Zajęcia opcyjne Rozumienie ze słuchu (IIL) W/Sem. Ćw. wyb wyb egz./ocena 30 3 

4   

moduł PZJN 
II lato III: Zajęcia opcyjne Struktury składniowe w praktyce W/Sem. Ćw. wyb wyb egz./ocena 

ocena29 
30 3 

6 

4     Ćw.     30 

4     
Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i 
nieodmienne części mowy W     

egz30. egz31. 
30 

4 4 

4     Ćw. wyb wyb 30 

4     
Historia literatury niemieckiej 1910-1945 (od literatury 
ekspresjonizmu do literatury w III Rzeszy i na emigracji) W     

egz32. egz33. 
30 

5 5 

4     Kulturoznawstwo – część szczegółowa Ćw. wyb wyb egz34. egz35. 30 5 5 

                                                 
25 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
26 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
27 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
28 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
29 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu.  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
30 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
31 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
32 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
33 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
34 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
35 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 



4     W     30 

4     Łacina  Ćw.     ocena ocena 30 2 2 

                  suma: suma: 390 30 30 
           

  A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B 
5   Ćwiczenia słownikowe Ćw.   30 

5   Konwersacje (III) Ćw.   30 

5   

moduł PZJN 
III: 

Praca z tekstem publicystycznym Ćw.   

egz36. egz37. 

30 

6 6 

5     Ćw. wyb wyb 30 

5     
Historia literatury niem. po 1945 

W     
egz38. egz39. 

30 
5 5 

5     Ćw.     30 

5     
Gramatyka - składnia 

W     
egz40 egz41 

30 
4 4 

5     Seminarium licencjackie Sem. wyb wyb ocena ocena 30 4 4 

5     Wychowanie fizyczne       ocena ocena 30 1 1 

5     Między filozofią a filologią K     ocena ocena 30 3 3 

5   Rynek pracy K   ocena ocena 15 1 1 

5     Zajęcia opcyjne W/sem. wyb wyb egz./ocena egz./ocena 30 3 3 

5     Zajęcia opcyjne W/sem. wyb wyb egz./ocena egz./ocena 30 3 3 

                 suma: suma: 375 30 30 

   

 
 
 
 

          

                                                 
36 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń lub egzaminu 
skutkuje  niezaliczeniem całego modułu.  Ocena ostateczna za moduł: średnia arytmetyczna sześciu - jednakowo ważnych - ocen (3 oceny z zaliczenia 
poszczególnych przedmiotów i trzy oceny z poszczególnych części egzaminu). 
37 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń lub egzaminu 
skutkuje  niezaliczeniem całego modułu.  Ocena ostateczna za moduł: średnia arytmetyczna sześciu - jednakowo ważnych - ocen (3 oceny z zaliczenia 
poszczególnych przedmiotów i trzy oceny z poszczególnych części egzaminu). 
38 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
39 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
40 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
41 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 



 
 
 
 
 
 

  A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B 

6   Techniki parafrazowania Ćw. wyb wyb 30 

6   Ćwiczenia erystyczne Ćw. wyb wyb 30 

6   

moduł 
Zastosowanie 
języka 
niemieckiego 
w praktyce 
zawodowej: 

Kurs branżowy Ćw. wyb wyb 

ocena42 ocena43 

30 

6 6 

6     Tłumaczenia pisemne Ćw. wyb wyb ocena ocena 30 3 3 

6     Ćw.     30 

6     
Historia literatury austriackiej 

W     
egz44. egz45. 

30 
5 5 

6     Gramatyka kontrastywna W     egz. egz. 30 3 3 

6     Seminarium licencjackie Sem. wyb wyb ocena ocena 30 7 7 

6     Pragmalingwistyka W     egz. egz. 30 3 3 

6     Zajęcia opcyjne W/sem. wyb wyb egz./ocena egz./ocena 30 3 3 

                  suma: suma: 300 30 30 
 
Zaokrąglenie oceny końcowej za moduł wyliczanej z ocen składowych następuje zgodnie z zasadą: 

• do 3,25 - dostateczny (3,0), 
• od 3,26 do 3,74 - plus dostateczny (3,5), 
• od 3,75 do 4,24 - dobry (4,0), 
• od 4,25 do 4,74 - plus dobry (4,5), 
• od 4,75 - bardzo dobry (5,0). 

 

                                                 
42 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
43 Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych ćwiczeń należących do modułu. 
44 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 
45 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem 
całego modułu. Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% (ćwiczenia) i  70% (egzamin). 



godz. 
pzjn 

ects. 
pzjn 

godz. 
wyb 

ects 
wyb 

godz. 
pzjn 

ects. 
pzjn 

godz. 
wyb 

ects 
wyb 

suma 
godz 

suma 
ECTS 

690 46 630 57 870 62 630 57 2265 180 
30,4% 25,6% 27,8% 31,6% 38,4% 34,4% 27,8% 31,6%   

ścieżka A ścieżka B  
 

 

Studia I stopnia stacjonarne kończą się obroną pracy licencjackiej 


