
Za1cznik nr 11 do Protokolu nr 3 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, lnformacji i Bibliologii TJW z dnia 26 pa±dziernika 2016 r.

Uchwala nr 44/2016
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informaeji I Bibliologli Uniwersytetu Warszawskiego

-

zdnia26padziernika2O16r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w progranlie ksztalcenia na studiach doktoranckich.

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 1 i § 8 Za1cznika do Uchwaly nr 175 Senatu UW z 22 stycznia
2014 r. (Monitor UW, poz. 16) oraz § 4 ust. 2 1 4 w zbiegu z § 5 ust. 2 Rozporzqdzenia MNiSW
z dnia I wrzenia 2011 r. w sprawie kszta!cenia na studiach doktoranckich w uczelniach
ijednostkach naukowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2 lutego 2015, poz. 172) uchwala S1 Co
nastçpujç:

§1

Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii uchwala korektç Programu Studiów
Doktoranckich Wydzialu Dziennikarstwa Informacji I Bibliologii w czçci obowizujqcej
studentów I roku.

§2
Korekta o której mowa w § 1 polega na:

1. Wykre1eniu w czçci I1I.A (Ramowy program studiów obowiqzujqcy studentów
rozpoczynajqcych ksztalcenie w roku akademickim 2016/2017) w dziale IV (Ksztalcenie
w zakresie dydakryki szkoly wy±szej) przedmiotów:

a) Dydaktyka ogólna,

b) Metodyka nauczania w szkole wy±szej wraz z przypisanymi im: wymiarem
godzinowym oraz punktacj ECTS.

2. Wprowadzeniu w to miejsce przedmiotu Dydaklyka szkoly wy±szej w wymiarze
15 godz. i przypisanymi 5 punktami ECTS, z jednoczesn korekt obliczeñ
arytmetycznych w naglówku dzialu IV.

3. Wprowadzeniu korekty arytmetycznej w dziale III (Seminaria doktorskie) poprzez
zastpienie liczby 90 1iczb 135, z jednoczesn korekt obliczeñ arytmetycznych
w naglówku dzialu III.

4. Wprowadzeniu korekty w czçci IV.A (Harmonogram realizacji zada,; od roku
akademickiego 2016/2017) w postaci:

a) zastpieniu w tabeli Roku I slow ,,Ksztalcenie w zakresie dydaktyki” slowem
,,Dydaktyka” oraz cyfry 2 cyfr 5 w tym samym wierszu wraz z poprawk
sumowania,



b) wykreleniu w tabeli Roku II wiersza ,,Ksztalcenie w zakresie dydaktyki szkoly
wyszej” wraz z punktacj ECTS oraz poprawk sumowania.

§3

Zakreszmiannie

narusza ogolnychzasad konstruowania prograrnów studiów doktoranckich,
nie zmienia take ogolnej liczby godzin zajçé oraz punktacji ECTS przewidzianej w pierwotnej
wersji Programu.

§4
Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.

§1

Glosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Statutowy sidad Rady Wydzialu: 50
Liczba obecnych: 35 osób.
GlosOw wanych: 35
Glosów niewanych: 0

Liczba glosów ,,tak”: 35
Liczba glosów ,,nie “: 0
Liczba glosów ,,wstrzymujcych sic”: 0
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