
Zalcznik nr 10 do Protokohi nr 4 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Tnformacji i Bibliologii UW z dnia 30 listopada 2016 r.

Uchwala nr 5512016
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologli Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przyjçcia zasad potwierdzania poziomu bieg1oci jçzykowej na studiach pierwszegostopnia niestacjonamych zaocznych.

Na podstawie § I ust. 2 pkt. 2 uchwaly nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Jczykow Obeych orazcertyfikacji bieg1oci jçzykowej (Monitor UW z 2009 r., nr 6, poz. 122), uchwala sic, conastçpuje:

§ 1.

Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiegouchwala zasady potwierdzania poziom biegloci jçzykowej na studiach pierwszego stopnianiestacjonarnych zaocznych, których treá stanowi zahlcznik do Uchwaly.

§ 2.

Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.

Glosowanie przeprowacLzono w trybie jawnym.

Statutowy skiad Rady Wydzialu: 51
Liczba obecnych: 39 osób.
Glosów waznych: 39
Glosów niewanych: 0

Liczba glosów ,,tak”: 39
Liczba glosOw ,,nie “: 0
Liczba glosów ,,wstrzymujcych Sic”: 0
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Zahicznik do uchwaly nr 55/2016 Rady Wydzialu
Dziennikaistwa, huformacji i Bibliologii UW

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zasady potwierdzania poziomu biegloci jçzykowej na studiach pierwszego stopnia
niestacjonarnych zaocznych.

§1

Studenci studiów pierwszego stopnia niestacjonamych zaocznych prowadzonych na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii mog potwierdzaé wymagany poziom biegloci jçzykowej na
podstawie zaliczenia lektoratu, co najmniej na poziomie docelowym B2.

§2

1. W celu skorzystania z uprawnienia do potwierdzania bieglocijçzykowej zaliczeniem lektoratu,
co najmniej na poziornie docelowym B2, studentjest zobowh.zany wykazaã:
1) uzyskanie zaliczenia lektoratu na poziomie docelowym co najnmiej B2,
2) uzupelnienie brakujcej do zaliczenia etapu studiów liczby punktOw ECTS.

2. Uprawnienie obe1one w § 1 potwierdza Dziekan, na wniosek studenta.
3. Wniosek skiada sic w roku akademickim, w jakim student powinien uzyskaá zaliczenie

z egzaminu certyfikacyjnego zgodnie z programem studiów, do cinia przewidzianego
w Szczegolowych zasadach studiowania na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
jako termin spelnienia wszystkich wymagañ przewidzianych planem studiów danego etapu.

§3

Skorzystanie z uprawnienia do potwierdzania biegloci jçzykowej zaliczeniem lektoratu nie wyklucza
prawa studenta do przystpienia do egzaminu certyfikacyjnego.

§4

Brak spehiienia warunków opisanych w § 2 oznacza, ze student jest zobowizany do potwierdzenia
wymaganego poziomu biegloci jçzykowej na podstawie wyniku egzaminu certyfikacyjnego
przeprowadzanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu zewnçtrznego uznawanego przez
Uniwersytet Warszawski.

§5

Powysze zasady wchodz4 w ycie z dniem podjçcia uchway i majt zastosowanie do studentów
kontynuujcych naukç i rozpoczynajcych studia w roku akademickim 2016/2017.


