Komunikat nr 1
Dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie: zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków
zaliczenia lektoratu języka obcego określonych w sylabusach (w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)
W oparciu o Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w
sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w
programach studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Jagiellońskim Centrum Językowym wprowadza się
następujące zmiany w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków
zaliczenia lektoratu języka obcego określonych w sylabusach.
§1
Zaliczenie lektoratu na studiach pierwszego i drugiego stopnia
Obecny semestr kursu języka obcego, w którym zajęcia zostały przeprowadzone w formule zdalnej
przy użyciu technologii informatycznych, kończy się wpisaniem do USOS ZAL lub NZAL.
Ocena ZAL oznaczać będzie, że studenci przyswoili sobie przewidziany sylabusem materiał na
poziomie co najmniej minimalnym oraz, że spełnili warunek obecności na zajęciach. Ocena NZAL
oznaczać będzie, że nie podjęli pracy zdalnej lub podjęli ją w niewystarczającym stopniu (wyższa niż
dozwolona liczba nieobecności oraz/lub wykonanie zadań na niedostatecznym poziomie).
§2
Egzamin kończący lektorat na studiach pierwszego i drugiego stopnia
JĘZYK NOWOŻYTNE
Studenci mogą wybrać jedną z trzech zaproponowanych opcji:
(1) w zależności od stopnia studiów, na ocenę końcową z egzaminu składają się: średnia z ocen za trzy
semestry lub ocena wystawiona na koniec pierwszego semestru + ocena z egzaminu ustnego
przeprowadzonego w rekomendowanej przez UJ aplikacji (MS Teams lub Big Blue Button) w
kształcie przewidzianym sylabusem. Obydwie składowe ważą po 50%
Skala ocen:
4,51-5,00
bardzo dobry
4,21-4,50
dobry plus
3,71-4,20
dobry
3,21-3,70
dostateczny plus
3,00-3,20
dostateczny
(2) egzamin w rozszerzonej wersji przeprowadzony w formie ustnej przy użyciu rekomendowanej
przez UJ aplikacji (np. MS Teams lub Big Blue Button).
Egzamin ustny w dotychczasowym kształcie + dodatkowe elementy, sprawdzające wybrane
umiejętności testowane do tej pory w części pisemnej egzaminu. Szczegółowe informacje dostępne są
w opisach egzaminów z poszczególnych języków (rodzaje zadań, liczba punktów oraz przewidywany
czas) zamieszczonych na stronie JCJ w zakładce Studenci/Sesja egzaminacyjna Covid-19.
(3) tradycyjny egzamin we wrześniu (część pisemna i ustna). Dostępne będą dwa terminy. Jeżeli sesja
tradycyjna nie będzie możliwa do przeprowadzenia, egzamin odbędzie się w formule ustnej online w
wersji (1) lub (2) (dostępne będą dwa terminy).
§3
Egzamin kończący lektorat na studiach pierwszego stopnia
JĘZYK ŁACIŃSKI
Studenci mogą wybrać jedną z dwóch zaproponowanych opcji:

(1) egzamin w formie ustnej przeprowadzony przy użyciu rekomendowanej przez UJ aplikacji (MS
Teams lub Big Blue Button)
Szczegółowe informacje dostępne są w opisie egzaminu na poszczególnych poziomach (rodzaje
zadań, liczba punktów oraz przewidywany czas) zamieszczonych na stronie JCJ w zakładce
Studenci/Sesja egzaminacyjna Covid-19.
(2) tradycyjny egzamin pisemny we wrześniu (dostępne dwa terminy). Jeżeli sesja tradycyjna nie
będzie możliwa do przeprowadzenia, egzamin odbędzie się w formule ustnej online w wersji (1)
(dostępne będą dwa terminy).
§4
Zaliczenia i egzamin kończący lektorat na studiach trzeciego stopnia
Obecny semestr kursu języka obcego, w którym zajęcia zostały przeprowadzone w formule zdalnej
przy użyciu technologii informatycznych, kończy się wpisaniem do USOS zaliczenia na ocenę.
Egzamin kończący lektorat zostanie przeprowadzony w formie pisemnej na jednej z platform
rekomendowanych przez władze UJ (Pegaz lub MS Teams).
§5
Data egzaminu może zostać wyznaczona w terminie wcześniejszym niż na miesiąc od ogłoszenia
niniejszego komunikatu.
§6
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów zostaną ogłoszone w Komunikacie nr 2.

Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego
Alicja Waligóra-Zblewska

