Zarządzenie Dziekana nr 2/2014
z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie zasad oceniania
studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
na Wydziale Filologicznym UMK
1.

Studenci

pierwszego,

drugiego,

trzeciego

stopnia

studiów

stacjonarnych

i niestacjonarnych oraz słuchacze Studiów Podyplomowych na Wydziale Filologicznym
UMK są oceniani w systemie egzamin/zaliczenie na ocenę (z wyłączeniem wychowania
fizycznego) w skali ocen od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry), zgodnie
z Regulaminem Studiów (§ 36) i Regulaminu Studiów Doktoranckich (§ 24).
2.

Okresem zaliczeniowym na Wydziale Filologicznym UMK jest rok akademicki.

3.

Na Wydziale Filologicznym UMK nie obowiązuje jednolity sposób zaliczania
przedmiotów/modułów. Szczegółowe zasady oceniania i zaliczania przedmiotu
są określane przez prowadzącego zajęcia lub koordynatora i zawsze podawane
uczestnikom zajęć na początku semestru. Zasady oceniania są ściśle powiązane
z efektami kształcenia, formą zajęć i metodami dydaktycznymi zawartymi w sylabusie
danego przedmiotu.
Informacja dotycząca sposobu zaliczania przedmiotu znajduje się w planach studiów
i systemie USOS.

4. Ocena wyników pracy studentów może być prowadzona:
a) na bieżąco (np. sprawdziany cząstkowe, kolokwia śródsemestralne, referaty,
prezentacje,

projekty,

eseje,

odpowiedzi

ustne,

aktywność

na

zajęciach,

quiz e-learningowy);
b) w końcowym etapie realizacji przedmiotu (np. egzamin pisemny lub ustny,
kolokwium zaliczeniowe pisemne lub ustne, pisemna praca zaliczeniowa);
c) w przypadku przedmiotu prowadzonego przez więcej niż jednego wykładowcę
końcowa ocena ustalana jest zgodnie z założeniami przyjętymi w danej jednostce.
5.

Ocena bieżąca i końcowa z przedmiotu jest indywidualna dla każdego studenta, dlatego
wszystkie przedstawione prace muszą być oznaczone w sposób umożliwiający
identyfikację autora. Student ma prawo wglądu do swojej pracy pisemnej.
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W przypadku realizacji zadań lub projektów zespołowych prowadzący zajęcia ocenia
indywidualnie każdego członka zespołu, biorąc pod uwagę jego wkład w realizację
projektu.
6.

Skala ocen stosowana na Wydziale Filologicznym UMK wraz ze skalą ocen ECTS
określa poniższa tabela:
Ocena

Ocena

cyfra

słownie

5
4,5
4

3,5

Odpowiadająca

Definicja oceny

ocena ECTS*

bardzo dobry

dogłębne opanowanie materiału

A

dobry plus

poprawne opanowanie materiału

B

dobry

poprawne opanowanie materiału z

C

nielicznymi błędami

dostateczny

opanowanie materiału w stopniu

plus

zadowalającym, ale ze znaczącymi błędami

3

dostateczny

2

niedostateczny

opanowanie materiału na poziomie

D

E

podstawowym
podstawowe braki w opanowaniu materiału

F

* Punkty ECTS z danego przedmiotu przyznawane są w przypadku zaliczenia przedmiotu na ocenę co
najmniej dostateczną.
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