
Załącznik nr 1  

PNJA NA STUDIACH I STOPNIA    

 

 

 

1.      I rok 

• Student ma obowiązek uczęszczać na 3 zajęcia tygodniowo. 

• Student musi zdać egzamin C1 IA do końca III roku. 

 

Zajęcia w ramach 180 godzin obowiązkowych (6 godzin tygodniowo): 

 

I rok semestr I 

 

Practical Grammar - Gramatyka Praktyczna 

 

Practical Phonetics - Fonetyka Praktyczna 

 

Writing Practice I - Ćwiczenia w pisaniu I 

 

I rok sem. II 

 

Vocabulary in Context - Słownictwo a Kontekst  

 

Oral Skills - Wymowa i ustna interpretacja tekstu  

 

Writing Practice II - Ćwiczenia w pisaniu II 

 

2. II i III rok 

 

Na II i III roku studenci wybierają trzy zajęcia tygodniowo w obu semestrach. W ciągu roku 

akademickiego należy zrealizować wszystkie opcje dla danego roku. Rejestracja na większą liczbę 

opcji w semestrze podlega opłacie wg. Tabeli opłat za usługi edukacyjne w IA UW. 

 

Zajęcia do wyboru na II roku : 

 

• Problem Areas in English Grammar (Wybrane problemy gramatyki angielskiej) 

• Grammar in Text (Gramatyka tekstu) 



• Introduction to English-Polish Translation (Wprowadzenie do przekładu ang.-pol.) 

• Translation Strategies (Strategie przekładu) 

• Critical Writing - Pisanie tekstów krytycznych (zajęcia, z których nie zwalnia egzamin 

C1) 

• Academic Writing - Pisanie i analiza tekstu dla celów akademickich (zajęcia, z których 

nie zwalnia egzamin C1, wprowadzone od 2018/19). 

 

Zajęcia do wyboru na III roku : 

 

• Presentations (Prezentacje) 

• Text Analysis and Interpretation (Analiza i interpretacja tekstu) 

• Introduction to Polish-English Translation (Wprowadzenie do przekładu pol.-ang.) 

• Cultural Awareness in Translation (Świadomość kulturowa a przekład) 

• Textual Aspects of Translation (Tekstualne aspekty przekładu) 

• Journalistic Writing - Pisanie dla celów dziennikarskich (od 2018/19). 

 

1. Zdany egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 IA UW, organizowany przez Instytut 

Anglistyki, umożliwia zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia z  części PNJA 

(Praktycznej Nauki Języka Angielskiego), począwszy od drugiego roku studiów. Nie ma 

zwolnień z przedmiotów Pisanie tekstów krytycznych i Pisanie i analiza tekstu dla 

celów akademickich. Podanie o zwolnienie z PNJA składa się do Pełnomocnika Dyrektora 

IA ds. Bloku Przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, po uzyskaniu oceny w 

sesji czerwcowej (IA UW nie organizuje egzaminu C1 w sesji zimowej). Osoby, które 

przystąpią do egzaminu C1 IA w sesji wrześniowej mogą ubiegać się o zwolnienie dopiero 

w roku akademickim rozpoczynającym się za rok. Podanie należy składać co rok w 

ogłoszonym terminie. Można w nim wnosić o zwolnienie ze wszystkich przedmiotów PNJA 

do wyboru na danym roku, poza Pisaniem tekstów krytycznych i Pisaniem i analizą 

tekstu dla celów akademickich, lub tylko z niektórych, tym samym wyrażając wolę 

zarejestrowania się na pozostałe.  

 

Student ma obowiązek zarejestrowania się i zaliczenia przedmiotu. 

 

Zwolnienie nie jest automatycznie na 2 lata. Niezłożenie podania traktowane jest jako deklaracja 

uczestnictwa w zajęciach PNJA. Do podania należy dołączyć ksero karty egzaminacyjnej z oceną z 

egzaminu C1 IA. Przedmioty PNJA, na które student się zarejestrował, musi zaliczyć. Zdanie 

egzaminu C1 nie zalicza przedmiotów wstecz. 

 

Osoby zwolnione z PNJA muszą zarejestrować się do odpowiednich grup. 

 

Studenci zwolnieni z PNJA w wyniku zdania egzaminu C1 IA uzyskują punkty ETCS ze 

wszystkich przedmiotów PNJA wymaganych Programem Studiów. Do dokumentacji wpisuje się 

przy każdym przedmiocie, w odpowiednim semestrze, ocenę z egzaminu C1. Oceny te są 

wpisywane przez Pełnomocnika Dyrektora IA ds. Bloku Przedmiotów Praktycznej Nauki Języka 

Angielskiego.  

 



Przedmioty PNJA rozwijają wiele umiejętności sprawdzanych na egzaminie C1, jednak nie są 

wąsko ukierunkowane na ćwiczenie technik i zadań egzaminacyjnych. Pełnomocnik Dyrektora IA 

ds. Przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Angielskiego nie decyduje o treści i formie egzaminu 

C1 IA.  

 

Informacja o egzaminie C1 IA znajduje się na stronie: http://www.ia.uw.edu.pl/dla-

studentow/programy-studiow-i-regulaminy/15-dlastudentow/programy-studiow/1733-egzamin-c1 

(studenci->programy i regulaminy, odnośnik jest pod punktem C1).  

 

PNJA NA STUDIACH II STOPNIA    

 

Studenci  I roku studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych) mają 

obowiązek zaliczyć CLIL Academic Writing w jednym semestrze (jedne zajęcia tygodniowo) 

(jedne zajęcia tygodniowo) i CLIL Academic Speaking  w innym.  

Studenci  I roku studiów II stopnia niestacjonarnych zaocznych mają obowiązek zaliczyć dwa 

semestry CLIL Academic Writing. 

 


