
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego – egzamin 
(sesja letnia oraz sesja poprawkowa w roku akad. 2019/2020) 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich komponentów PNJA, tj.: 

• PNJA (General English) 

• PNJA (Phon) 

• PNJA (Writing) 

• PNJA (Grammar) 

• PNJA (Translation)  *III rok  

 

Brak uzyskania zaliczenia z jakiegokolwiek z ww. komponentów PNJA w semestrze zimowym i letnim 

uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.  

 

Zgodnie z §25 Regulaminu studiów UAM w przypadku niedopuszczenia studenta do egzaminu z powodu 

niezaliczenia zajęć, student otrzymuje z egzaminu w I terminie zaliczeniowym – tj. w trakcie letniej sesji 

egzaminacyjnej – ocenę niedostateczną (per absentiam). 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w trakcie sesji poprawkowej jest uprzednie zaliczenie zajęć 

z PNJA. 

 

W roku akad. 2019/2020 dotychczasowa forma egzaminu pisemnego z PNJA (obejmującego test 

leksykalno-gramatyczny oraz esej) zostaje zastąpiona poprzez ciągłą ewaluację efektów uczenia się 

z przedmiotów PNJA (Grammar) i PNJA (Writing) z I i II semestru w roku akad 2019/2020. 

 

Egzamin ustny z PNJA pozostaje w dotychczasowej niezmienionej formie – odbędzie się w trybie 

zdalnym za pośrednictwem MS Teams. 
 

Terminy egzaminu ustnego z PNJA są wskazane w harmonogramie sesji letniej: 
 

Letniej sesji egzaminacyjnej Poprawkowej sesji egzaminacyjnej 

• I rok: 22 i 23 czerwca b.r. 

• II rok: 24 i 25 czerwca b.r. 

• III rok: 23 czerwca b.r. 

• I rok: 07 i 08 września b.r. 

• II rok: 04 września b.r. 

• III rok: 04 września b.r. 

 

 

Ocena końcowa z egzaminu PNJA będzie stanowić średnią uzyskanych ocen, tj.: 
 

PNJA – średnia ocen końcowych za semestr 
zimowy i letni w roku akad. 2019/2020 z: 

- PNJA (Grammar) 
- PNJA (Writing) 

 
część pisemna egzaminu 

 
 

OCENA KOŃCOWA z 
egzaminu z PNJA 

wpisywana do 
USOSweb 

 
PNJA - ocena z egzaminu ustnego na MS Teams 

 
część ustna egzaminu 
 

 

Ww. zmiany w zakresie trybu przeprowadzania egzaminu z PNJA dotyczą zarówno letniej, jak 

i poprawkowej (wrześniowej) sesji egzaminacyjnej wyłącznie w roku akad. 2019/2020. 


