12 kwietnia 2017 (ze zmianami wprowadzonymi 19 kwietnia 2017 oraz 23 kwietnia 2017)
Harmonogram egzaminów ‘’PNJA - Praca własna’’ na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
Filologia angielska oraz Filologia angielska – profil praktyczny
semestr letni 2016/2017 (czerwiec/wrzesień 2017)
I Termin
studia stacjonarne
Części
egzaminu
PISANIE

profil
praktyczny

I rok

II rok

III rok

studia
niestacjonarne
I, II, III rok

prowadzący ustalają indywidualnie datę i godzinę tej części
egzaminu z zainteresowanymi studentami;
egzamin musi odbyć się najpóźniej 15.09.2017

podczas zajęć,
przed 12.06.2017
TEST
ZINTEGROWANY
(Listening,
Reading, Use of
English)

CZĘŚĆ USTNA

(dotyczy
profilu
praktycznego)
17.06.2017
godz. 9:00
Aula A
ul. Oleska 48
19.06.2017
20.06.2017
godz. 9:00
sala 207A

(dotyczy studiów stacjonarnych – profil
akademicki, rok I, II oraz III łącznie)
14.06.2017
godz. 9:00
Aula A + Aula B
ul. Oleska 48
19.06.2017
20.06.2017
godz. 9:00
sala 206

19.06.2017
godz. 9:00
sala 207

19.06.2017
20.06.2017
godz. 10:30
sala 207A

II Termin
studia stacjonarne, w tym profil praktyczny
studia niestacjonarne
wszystkie lata

(dotyczy studiów
niestacjonarnych)
17.06.2017
godz. 9:00
Aula A
ul. Oleska 48

16.09.2017
godz. 9:00
sala 207+207A Collegium Maius

17.06.2017
godz. 14:00
sala 206

16.09.2017
godz. 13:30
sala 207
porządek i godziny wejść na egzamin ustny zostaną ustalone na
podstawie liczby studentów przystępujących do poprawy egzaminu i
podane do wiadomości na stronie internetowej Instytutu Filologii
Angielskiej w zakładce ‘’Latest News’’ najpóźniej 9.09.2017

Przypominamy Egzaminowanym, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów PNJA. Dla
poszczególnych lat (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) są to następujące przedmioty:
I rok
II rok
III rok
Profil praktyczny
-Language skills: Speaking 2,
-Language skills: Speaking and
-Debating,
-Writing with elem. of grammar 2,
-Language skills: Writing with
writing 2,
-Language skills: Listening and
-Reading and listening 2,
elements of grammar 2,
reading 2,
-Presentation skills 2,
-Phonetics 2,
-Language skills: English vocab. And
-Phonetics 2,
structures 2,

