
Za1cznik nr 6 do Protokolu nr 3 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Jnformacji i Bibliologii UW z dnia 26 pa±dziernika 2016 r.

Uchwala nr 39/2016

Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologli Uniwersytetu Warszawskiego

zdnia 26 paidziernika 2016 r.

w sprawie przyjçcia szczególowych zasad studiowania na Wydziale Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 3 pkt 1-9, § 9 ust. 6, § 25 ust. 4, § 28 ust. 1, § 30 ust. 2 i 4,
§ 35 ust. 1, 4 i 5, § 39 ust. 5 oraz § 40 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim, ktOry stanowi za1cznik do uchwaly nr 351 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2015 r., poz. 71) uchwala sic, co nastçpuje:

§1.

Rada Wydziatu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
uchwala szczególowe zasady studiowania na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii, którego treá stanowi zahcznik do Uchwaly.

§ 2.

Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.

Glosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Statutowy skiad Rady Wydzialu: 50
Liczba obecnych: 35 osób.
GlosOwwaznych: 35
Glosów rnewaznych: 0

Liczba glosOw ,,tak”: 33
Liczba glosOw ,,nie “: 0
Liczba glosOw ,,wstrzymujcych sic”: 2
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Zalcznik do uchwaly nr 39/20 16 Rady Wydzialu
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

zdnia26 pa±dziemika 2016 r.

Szczególowych zasad studiowania na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologli
Uniwersytetu Warszawskiego.

§1

Przedmiot regulacji

1. Uchwala okre1a Szczegolowe zasady studiowania na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji
I Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej ,,Wydzialem”.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale ma zastosowanie Regulamin Studiów
na Uniwersytecie Warszawskim.

§2

Zaliczanie etapu studiów

1. Etapem studiów i okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. W przypadku studiów
rozpoczynajcych sic od semestru letniego Dziekan moze podjá decyzjç o wprowadzeniu
semestralnego okresu rozliczeniowego.

2. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spelnienie do ostatniego dnia poprawkowej sesji
egzaminacyjnej, ustalanej co roku przez Rektora, wszystkich wymagañ przewidzianych
planem studiów danego etapu, a w przypadku studentów przyjçtych na studia w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia sic i korzystaj4cych z indywidualnego toku studiów (ITS) —

wszystkich wymagañ przewidzianych indywidualnym planem studiów danego etapu.

§3

Warunkowe zaliczanie etapu studiów
1. Student, ktOry nie spehiil wszystkich wymagañ przewidzianych planem studiów danego

etapu, moe ubiegaá sic o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap
studiów.

2. 0 warunkowe zaliczenie etapu studiów moze sic ubiegaá student, który nie uzyskal
zaliczenia maksymalnie trzech przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan moze
zdecydowaá inaczej.

3. Student przyjçty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia sic i korzystajcy
z ITS, który nie spelnil wszystkich wymagañ przewidzianych indywidualnym planem
studiów danego etapu, moze ubiegaá sic o przyznanie warunkowego zaliczenia
i wpis na kolejny etap studiOw, jee1i nie uzyskal zaliczenia maksymalnie trzech



przedrniotów objçtych indywidualnym planem studiów danego etapu. W uzasadnionych
przypadkach Dziekan moze zdecydowaé inaczej.

4JD1iczbyiiiezäliczönych jiediufótó,o któiiiowa w ust. 21 3, niewlicza siçjçzyka
obcego, wychowania fizycznego i praktyk studenckich.

5. Wniosek o warunkowe zaliezenie i wpis na kolejny etap studiOw skiada sic w cigu
tygodnia od zakoñczenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

6. Student, który nie uzyskal zaliezenia przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym moze go
powtarzaé na studiach pierwszego stopnia dwa razy i drugiego stopnia jeden raz. W
uzasadnionych przypadkach Dziekan mote zdecydowaá inaczej.

7. W przypadku zmiany liczby punktów ECTS przypisanej efektom ksztalcenia uzyskanym w
wyniku realizacji powtarzanego przedniiotu, student jest zobowizany uzupelnié brakujc4
liczbç punktow ECTS przedniiotem niezwhganym z kierunkiem studiów.

§4

Powtarzanie etapu studiów

1. W przypadku wiçkszej liczby niezaliczonych przedmiotów ni okre1one w § 3 ust. 2 i 3,
student mote sic ubiegaá o powtarzanie etapu studiów.

2. Wniosek o powtarzanie etapu studiów skiada sic w cigu tygodnia od zakoñczenia
poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

3. Student skierowany na powtarzanie etapu stucliów ma obowizek zaliczyá wszystkie
przedmioty obowiqzujce na tym etapie z wyjtkiem przedmiotów zaliczonych w toku
wczeniejszych studiów (przepisanych przez Dziekana), z zastrzezeniem koniecznoci
uzyskania nie nmiej ni 30 punktów ECTS za zaliczenie kazdego semestru. W przypadku
wyst4piena róznic programowych student ma obowizekje uzupelniá.

4. Student ubiegajcy sic o powtarzanie etapu studiów nie moze jednoczenie ubiegaá sic o
warunkowe zaliczenie tego etapu.

5. Student studiOw niestacjonamych skierowany na powtarzanie etapu stucliów, który
uczestniczyl w zajçciach kolejnego roku i uzyskal zaliczenie tych zajçá, moze ubiegaá sic
o zaliczenie dwóch etapów studiów, pod warunkiem uiszczenia oplat za obydwa etapy
studiów.



§5

Zaliczanie przednnotów
1WthüiikiLzàIienia pi±edmiotujeapisanie sic na zajçcia zgodnie z planem studiów i

zasadami tych zapisów oraz spelnienie wszystkich wymagañ okre1onych w sylabusie
przedmiotu.

2. W przypadku ustalania r&nic programowych, zaliczania zajçá realizowanych w innych
uczelniach lub na innych kierunkach, Dziekan moe zaliczyé stuclentowi czeá zajçá jako
przedmioty rOwnowane.

3. Dziekan ustala zasady okre1ania równowanoci przedmiotów.
4. Maksymalna liczba punktów ECTS, które mona uzyskaé z zaliczania przedmiotOw

równowaznych w przypadku studiów równoleglych nie moze przekraczaá 18 na studiach
licencjackich i 12 na studiach magisterskich. Dotyczy to równie przedmiotów wolnego
wyboru (lektoraty, WF, przedmioty niezwizane z kierunkiem studiów).

§6

Egzaminy I zaliczenia na ocenç
1. Egzaminy z przedmiotu odbywaj sic w sesji egzaminacyjnej, a ich liczba nie mo2e

przekraczaá omiu w roku i piçciu w semestrze. W tym samym clniu nie moe byá
wyznaczonych wiçcej ni dwa egzaminy, nie dotyczy to jednak egzaminu z przedmiotu
wybranego przez studenta.

2. Egzamin z przedmiotu moe byá przeprowadzony w terminie przed sesj egzaminacyjn.
0 formie przeprowadzenia egzaminu przed sesj egzaminacyjn decyduje egzaminator.

3. Warunkiem dopuszczajcym do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia zajçá
skladajcych sic na ten przedmiot oraz wniesienie wszystkich oplat obowizujcych na
danym etapie studiów.

4. Egzamin w terminie przed sesja egzaminacyjn traktowany jest jako egzamin w pierwszym
tenninie. Brak przystpienia do egzaminu w terminie przed sesj egzaminacyjn nie
powoduje utraty jednego terminu egzaminu.

5. Zaliczenie na ocenç w pierwszym terminie odbywa sic w czasie zajçá przed rozpoczçciem
sesji egzaminacyjnej. Termin poprawkowy zaliczenia na ocenç powinien bye wyznaczony
w poprawkowej sesji egzaniinacyjnej. W przypadku zaliczenia poprawkowego ocenç
koñcow z przedmiotu ustala sic zgodnie z zasadami dotyczcymi oceny z egzaminu.



6. Prawo do poprawkowego egzaminu i zaliczenia przedmiotu maj wyhcznie studenci,
którzy uzyskali ocenç niedostateczn4 lub wczeniej nie przystçpowali do zaliczenia lub

§7

Indywidualnytok studiów

1. Student po ukoñczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskal redni ocen co najmniej
4,5, moe ubiegaá sic o indywidualny tok studiów (ITS).

2. Student studiów niestacjonamych mote ubiegaá sic o ITS pod warunkiem wniesienia oplaty
nie mniejszej ni oplata za studia realizowane zgodnie z podstawowym planem studiów.

3. Opiekunem naukowym studenta studiujcego wedlug ITS moe bye nauczyciel akademicki
majcy CO najmniej stopieñ naukowy doktora.

4. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna
naukowego skiada sic nie póniej niz na dwa tygodnie przed rozpoczçciem etapu studiów,
od którego ITS ma byC realizowany. Do wniosku dohicza sic projekt indywidualnego
programu ksztalcenia i planu studiów.

5. Indywidualny program ksztalcenia i plan studiów ustala student wraz z opiekunem
naukowym, tak aby umoliwiaI on osigniçcie kierunkowych efektOw ksztalcenia.
Indywidualny plan studiów musi uwzglçdniaC wszystlcie przedmioty zaliczone do minimum
programowego dia danego kierunku! specjalnoci. Indywidualny plan studiOw nie moe
zawieraC przedmiotów obowi4zkowych realizowanych na studiach równoleglych.

6. Indywidualny plan studiOw moe byC zmieniony p0 rozpoczçciu etapu studiów, na który
zostal ustanowiony, tylko w wyjtkowych wypadkach.

7. Student odbywajcy studia wedlug ITS uczestniczy we wszystkich zajçciach
dydaktycznych objctych indywidualnym planem studiOw i zalicza je zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

8. ITS przyznawany jest na jeden rok akademicki.

9. redni ocen za etap studiów realizowanych wedlug ITS oblicza sic zgodnie z
Regulaminem studiów na UW.

10. Przyznanie ITS nie wyklucza ubiegania sic o indywidualny tryb zaliczania (ITZ).
11. Postanowienia dotyczce ITS stosuje sic odpowiednio do odbywania studiów przez

studentów przyjçtych na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia sic.



§8

Odbywanie studiów przez studentów przyjçtych na studia w wyniku

poaefcktówuczcas

1. Student przyjçty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia sic moe ubiegaO sic o
ITS.

2. Dziekan wyznacza jednego opiekuna naukowego dia studentów przyjctych w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia sic na dany kierunek studiOw na studia stacjoname i
niestacjonarne wieczorowe orazjednego opiekuna naukowego dia studentów przyjçtych w
wyniku potwierdzenia efektów uczenia sic na dany kierunek studiów na studia
niestacjoname zaoczne.

§9

Zmiana formy studiów

1. Zmiana formy studiOw przez studenta moe nastpié:

1) ze studiów stacjonamych na niestacjoname — p0 zaliczeniu semestru lub pierwszego
roku studiów, na pisemny wniosek studenta, z mo1iwoci przepisania zaliczonych
przedmiotów;

2) ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne - po pomy1nym przebiegu rekrutacji
otwartej z mo1iwoci przepisania zaliczonych przedmiotów.

2. Wniosek o zmianç formy studiów skiada sic w przypadku okre1onym w ust. 1 pkt 1 — nie
p&niej niz na dwa tygodnie przed rozpoczçciem danego etapu studiów, a w przypadku
okre1onym w ust. 1 pkt 2— p0 ogloszeniu wynilcOw rekrutacji.

3. Decyzje o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan, biorc pod uwagç w przypadku
zmiany formy studiów na studia niestacjoname redni ocen, a take liczbç róznic
programowych, która nie moe przekraczaá 6 przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach
Dziekan moze zdecydowaé inaczej.

§ 10

Zaliczanie seminarium dyplomowego i egzamin dyplomowy
1. Seminarium dyplomowe jest przedmiotem obowi4zkowym.

2. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest spelnienie przez studenta wszystkich
wymagañ okre1onych w sylabusie tego przedmiotu oraz zaakceptowanie pracy
dyplomowej przez opiekuna pracy w internetowym systemie Archiwum Prac
Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: APD).



3. Egzamin dyplomowy ma formç ustn. Podczas egzaminu komisja egzaminu dyplomowego
sk1adajca sic co najmniej z trzech osób, zadaje studentowi nie mniej niz trzy pytania, przy

önñijjednodotyczytoku studiówiubpracydypiornowej.
4. W przypadku, gdy praca dyplomowa zostala napisana w jçzyku obcym, egzamin

dyplomowy rnoc odby sic w tym jçzyku -lub w jçzyku poiskim. Decyzja w tej sprawie
na1ey do przewodniczqcego komisji egzaminu dyplomowego.

5. Z egzaniinu dyplomowego sporz4dza sic protokól, który podpisujq czlonkowie komisji
egzaminu dyplomowego. Komisja moe umieciá w protokole rekomendacjç dotyczqc
przyznania dyplomu z wyrOnieniem.

§11

Wznawiame studiów

1. Osoba skre1ona z listy studentów moze ubiegaé sic o wznowienie studiów.
2. Warunkiem wznowienia studiów jest zaliczenie pierwszego roku studiów. W szczegOlnych

wypadkach losowych Dziekan moze zezwoliá na wznowienie studiów od drugiego
semestru pierwszego roku studiów, je1i student zaliczyl wszystkie przedmioty z
pierwszego semestru studiów.

3. Warunkiem ubiegania sic o wznowienie studiów w przypadku osób przyjçtych poprzednio
na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia sic i korzystajqcych wówczas z ITS jest
zaliczenie pierwszego roku studiów wedlug realizowanego przed skre1eniem
indywidualnego programu ksztalcenia i indywidualnego planu studiOw.

4. Wznowienie nastçpuje na te same studia, z ktOrych student zostal uprzednio skrdlony pod
warunkiem, ze studia te s nadal prowadzone. W przypadku, gdy studia te wygasly i nie s
ju prowadzone, Dziekan moe wyrazié zgodç na wznowienie na innym kierunku lub
specja1noci utworzonych w wyniku przeksztalcenia studiów wygaslych i prowadzonych w
danej jednostce organizacyjnej.

5. Zasady okre1one w ust. 4 stosuje sic odpowiednio do specjalizacji.

6. Dziekan podejmuje decyzjç o wznowieniu studiów biorc pod uwagç liczbç rónic
programowych, która nie moze przekroczyã 6 przedmiotów. W uzasadnionych
przypadkach Dziekan moe zdecydowae inaczej.

7. Pisemny wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem skiada sic co najmniej na
miesic przed rozpoczçciem etapu studiOw, którego wniosek dotyczy.



8. Osoby ubiegajqce sic o wznowienie studiOw na podstawie § 9 ust. 9 Regulaminu studiów
na UW skladajq, wniosek o wznowienie studiów wraz z pisemn opini promotora pracy

iioWëj wo1hym momencie rdkiiikademickiego.

9. Niezaliezenie róznic programowych skutkuje niezaliczeniem etapu studiów.

§ 12

Limit zajçé ponadplanowych

1. Limit zajçá ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera sic oplat, wynosi 30
punktów ECTS, które student mote wykorzystaá w cigu calego toku stucliów na danym
poziomie studiów.

2. Do limitu zajçá ponadplanowych nie zalicza sic przedmiotów powtarzanych.

§ 13

Powolywanie opiekuna wymiany

Opiekuna wymiany studentów z uczelniami zagranicznymi i krajowymi powohije Dziekan.
Opiekunem wymiany powinien byá nauczyciel akademicki posiadajcy co najmniej stopieñ
naukowy doktora.

§ 14

Uczestniczenie w zajçciach uczniów szkól ponadgimnazjalnych

1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkól ponadgimna.zjalnych mogq, za zgod Dziekana,
uczestniczyá w zajçciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z
uzdolnieniami.

2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, nie s dopuszczani do zaliczeñ I egzaminów.


