Lektoraty języków orientalnych – zasady uczestnictwa w zajęciach
Język orientalny jako fakultet
Kursy języków orientalnych są otwarte (w miarę wolnych miejsc) w charakterze fakultetów
dla studentów 2 stopnia KPSC oraz studentów innych kierunków Wydziału Filozoficznego.
System zajęć
Po I semestrze nauki (90 godz., I rok, II semestr) student przystępuje do zaliczenia na ocenę,
która wliczana jest do średniej.
Po drugim roku nauki student przystępuje do egzaminu (180 godz., II rok, I i II sem).
Po trzecim roku nauki student przystępuje do egzaminu (180 godz., III rok, I i II sem).
ERASMUS a języki orientalne
Studenci, którzy przebywają na studiach zagranicznych, są zobowiązani do uczestniczenia
w lektoracie języka orientalnego oferowanego przez tamtejszy ośrodek naukowy lub do
nadrobienia we własnym zakresie materiału obowiązującego w danym semestrze/roku.
Po powrocie z Erasmusa, niezależnie od posiadanego zaliczenia, świadczącego
o uczestnictwie w kursie językowym na uczelni zagranicznej, student jest zobowiązany
przystąpić do zaliczenia i/lub egzaminu przeprowadzanego na koniec tego semestru w KPSC.
Zaliczenie/Egzamin
Sekwencyjny system zajęć wyklucza możliwość uczestniczenia studenta w zajęciach z języka
i zdawania zaliczenia/egzaminu przewidzianego w roku kolejnym.
Forma zaliczenia przedmiotu dla I roku: test (zaliczany od 60 %).
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: aktywny udział na zajęciach, wywiązywanie się
z prac domowych, pozytywna ocena z testów sprawdzających, przeprowadzanych po każdym
bloku tematycznym, frekwencja (dopuszcza się 5 nieobecności w semestrze).
Forma zaliczenia przedmiotu dla II i III roku: egzamin ustny i pisemny (w formie testu
zaliczany od 60 %)
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia na podstawie: aktywnego
udziału na zajęciach, wywiązywania się z prac domowych, pozytywnej oceny z testów
sprawdzających, przeprowadzanych po każdym bloku tematycznym, frekwencja (dopuszcza
się 10 nieobecności w ciągu roku).
Zasady w ustalaniu terminów egzaminów
Studenci mają tylko dwa terminy egzaminu – jeden w sesji letniej i jeden we wrześniu, w sesji
poprawkowej. Jeśli student nie zgłosi się na egzamin w I terminie i nie usprawiedliwi swojej
nieobecności do 7 dni od daty egzaminu (zwolnienie lekarskie w książeczce zdrowia),
wówczas traci ten termin.
Na lektoratach nie możliwości egzaminu w terminie zerowym.

Studenci Erasmusa, którzy przebywali na stypendium do końca II-go semestru (będąc na IIIim roku), mają możliwość starania się o przeniesienie sesji na wrzesień.

