KOMUNIKAT NR 1/2017
DZIEKANA WYDZIALU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIQLOGII
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie wznawiania studiów na podstawie § 9 ust. 9 Regularninu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim
W zwizku z treci
co nastçpuje:

§ 9 ust. 9 oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Studiów na 13W wyjaniam,

1. Osoba, która zostala skre1ona z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego
na skutek niezlozenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie ksztalcenia, ma mo1iwoá
wznowienia studiów i obrony pracy dyplomowej w okresie dwóch lat od daty skre1enia, bez
obowizku uzupehiiania róznic programowych.
2. Zgodnie z treci § 11 ust. 8 Szczegolowych zasad studiowania na Wydziale, osoby ubiegajqce sic
o wznowienie studiów na podstawie § 9 ust. 9 Regulaminu Studiów na UW sk1adaj wniosek
o wznowienie studiOw wraz z pisemn opini4 promotora pracy dyplomowej w dowolnym momencie
rob akadernickiego. Na podstawie opinii promotora pracy dyplomowej Dziekan zdecyduje
o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium dyplomowego.
3.

Wznowienie nastcpuje na podstawie pozytywnej decyzji Dziekana na ostatni etap studiów. Student
podpisuje umowç, która okre1a warunki platnoci za studia. Po wznowieniu zainteresowanemu
przysluguje status studenta, otrzymuje on legitymacjç studenckq, ma prawo korzystania z bibliotek
i ubiegania sic o miejsce w domu studenckim. Po wznowieniu studiów student zobowizany jest do
zarejestrowania sic na seminarium dyplomowe w systemie USOS.

4. Wznowienie studiów nastçpuje na okres minimum miesiçczny. Zgodnie z treci 40 ust. 1
§
Regulaminu Studiów na UW pracç dyp1omow skiada sic nie pOniej ni miesiqc przed planowym
terminem ukoñczenia studiów. Praca mo±e zostaó ziozona po clopelnieniu wszystkich forma1noci
zwiizanych ze wznowieniem studiów.
5. W terminie obe1onym w
w Sekcji Toku Studiów:

§ 40 ust.

I Regulaminu Studiów na UW student zobowiqzany jest z1oyé

1) dwustronnie wydrukowan pracç w miçkkiej oprawie,
2) e1ektroniczn wersjç pracy z plikiem (do 25 MB), z ktorego dokonano wydruku na noniku CD
lub DVD. Plik (jeden) musi byã zapisany w formie PDF,
3) 4 zdjccia (do dyplomu bez wersji angielskiej) lub 5 zdjeá (z wersj angie1sk) o formacie 4,5
cm x 6,5 cm,
4) legitymacjç studencki, z wy1iczeniem studentów ifi rob studiów I stopnia,
5) kartç obiegow zgodn z wzorem opublikowanym na stronach internetowych Wydzialu,
6) raport z systemu Plagiat.pl podpisanego przez promotora,
7) owiadczenie o dacie obrony oraz o skladzie komisji egzaminacyjnej.

6. Oplatç pobiera sic za okres od dnia wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej
przez jej opiekuna. Oplata ustalana jest w skali miesiçcznej, co oznacza, ze minimalna optata
naliczana jest za jeden miesic. Maksymalna wysokoá oplaty wynosi jedn4 pit oplaty
za powtarzanie etapu studiów w danym cyklu dydaktycznym.
UNLER:

