
Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW 

z dnia 22 marca 2016 r. 

w sprawie szczegółowych zasad studiowania  

na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który 

stanowi załącznik do uchwały nr 351 Senatu UW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2015 r. 

poz. 71), zwanego dalej Regulaminem Studiów, Rada Wydziału Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego postanawia, co następuje: 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, zwanego dalej Wydziałem.  

2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy Regulaminu 

Studiów. 

 

§2 

Jednostka macierzysta 

Jednostką macierzystą, wskazaną do prowadzenia wszystkich spraw studenta studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych związanych z tokiem studiów i pomocą materialną, jest w 

przypadku studentów: 

1) kierunku „filologia angielska” - Instytut Anglistyki; 

2) kierunku „germanistyka” - Instytut Germanistyki; 

3) kierunku „filologia romańska” - Instytut Romanistyki 

4) kierunku „iberystyka” oraz „filologia iberyjska” - Instytut Studiów Iberyjskich i 

Iberoamerykańskich; 

5) kierunku „filologia ugrofińska” - Katedra Hungarystyki; 

6) kierunku „filologia włoska” - Katedra Italianistyki; 

7) studiów filologiczno-kulturoznawczych - jednostka organizacyjna Wydziału wskazana 

przez Radę Wydziału do organizacji studiów.  

 

§3 

Organizacja i przebieg toku studiów 

1. Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Studiów Dziekan przekazuje swoje kompetencje  

w sprawach studenckich dyrektorom instytutów i kierownikom katedr – lub ich zastępcom 

do spraw studenckich – prowadzącym samodzielnie studia. 

 

2. Rada Wydziału upoważnia Rady Naukowe Instytutów do podejmowania decyzji w 

następujących sprawach studenckich: 

1) upoważnianie do prowadzenia seminariów magisterskich i prowadzenia prac 

magisterskich przez  nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora – zgodnie 

z § 21 ust. 1 Regulaminu Studiów; 

2) upoważnianie osób z tytułem zawodowym magistra do prowadzenia w jednym cyklu 

dydaktycznym konkretnych wykładów, seminariów licencjackich oraz do prowadzenia 

innych zajęć samodzielnych (z wyłączeniem seminariów magisterskich) i przyjmowania 

egzaminów zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu Studiów; 

3) przyznawanie dyplomu z wyróżnieniem – zgodnie z § 44 ust. 5 Regulaminu Studiów. 



 

§ 4 

1. Szczegółowe regulacje w zakresie zasad studiowania dla studentów: 

1) Instytutu Anglistyki określa załącznik nr 1; 

2) Instytutu Germanistyki określa załącznik nr 2; 

3) Instytutu Romanistyki określa załącznik nr 3; 

4) Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich określa załącznik nr 4; 

5) Katedry Hungarystyki określa załącznik nr 5; 

6) Katedry Italianistyki określa załącznik nr 6 

- do Uchwały. 

2. Studentów studiów filologiczno-kulturoznawczych dotyczą zasady obowiązujące w 

jednostce prowadzącej studia, zgodnie z § 2 pkt 7. 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 5 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 października  

2016 r. 

2. Z dniem 30 września 2016 r. traci moc Uchwała Rady Wydziału z dnia 29 maja 2010 r. w 

sprawie określenia „Zasad studiowania na Wydziale Neofilologii”.  

 

 

 

 

 
               Dziekan Wydziału Neofilologii UW: Maria Dakowska    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik n 2 

 

Szczegółowe zasady studiowania 

w Instytucie Germanistyki 

na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 

 

§ 1 

Zasady zaliczania etapu studiów 

1. Okresem zaliczeniowym dla etapu studiów prowadzonych w Instytucie Germanistyki jest 

rok.  

2. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych 

planem studiów danego etapu studiów. 

3. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego 

etapu studiów może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny 

etap studiów, jeżeli nie zdał egzaminu bądź nie uzyskał zaliczenia maksymalnie z trzech 

przedmiotów, przy czym nie może to być przedmiot Praktyczna Nauka Języka 

Niemieckiego. 

4. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem 

składa się nie później niż 20 września.  

5. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów 

podejmuje Dyrektor Instytutu biorąc pod uwagę w szczególności dotychczasowy przebieg 

studiów. 

 

§ 2  

Wznowienie studiów 

1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów.  

2. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od II roku studiów.  

3. Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. 

Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że 

wznowienie studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów 

stacjonarnych.  

4. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 20 

września. 

5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dyrektor Instytutu biorąc pod uwagę w 

szczególności: 

1) dotychczasowy przebieg studiów. 

2) jeśli wznowienie studiów następuje po okresie przekraczającym 2 lata, studenta 

obowiązuje powtórzenie ostatniego egzaminu z Praktycznej Nauki Języka 

Niemieckiego. 

 

§ 3 

Indywidualny tok studiów 

1. Student po ukończeniu I roku studiów, który uzyskał średnią co najmniej 4,6 może ubiegać 

się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS). 

2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być pracownik 

naukowy Instytutu Germanistyki UW posiadający co najmniej stopień doktora. 

3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna 

naukowego składa się w terminie do 30 czerwca. Do wniosku dołącza się projekt programu 

nauczania i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS. 



4. Dyrektor Instytutu wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według ITS. 

5. Student wraz z opiekunem ustalają program nauczania i plan studiów, tak aby zapewnić 

równoważność przedmiotów w ramach studiów na kierunku Germanistyka w Instytucie 

Germanistyki UW. 

 

§ 4  

Zmiana formy studiów 

1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić na: 

1) studia stacjonarne – w przypadkach indywidualnych na wniosek studenta (wymagana 

średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów – 4,5); 

2) studia niestacjonarne – w przypadkach indywidualnych na wniosek studenta. 

2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 20 

września. 

3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dyrektor Instytutu biorąc pod uwagę  

w szczególności: 

1) dotychczasowy przebieg studiów; 

2) argumentację zawartą we wniosku studenta. 

4. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w 

programach nauczania, jeżeli takie występują. 

 

§ 5  

Ukończenie studiów 

1. Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej trzy pytania, w tym minimum 

jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej (w przypadku egzaminu magisterskiego) lub  

z zakresu wyraźnie wyodrębnionego obszernego problemu jednej z dyscyplin toku studiów 

germanistycznych (w przypadku egzaminu licencjackiego). 

2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 

Na studiach pierwszego stopnia: 

1) 0,7 oceny wynikającej ze średniej ocen z egzaminów i ocen końcowych  

z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 36 ust. 5 

Regulaminu Studiów na UW; 

2) 0,2 oceny wynikającej z ostatecznej oceny pracy dyplomowej, obliczonej według  

§ 39 ust. 9 Regulaminu Studiów na UW; 

3) 0,1 oceny wynikającej z ostatecznego wyniku egzaminu dyplomowego, obliczonego 

według § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW. 

Na studiach drugiego stopnia: 

1) 0,5 oceny wynikającej ze średniej ocen z egzaminów i ocen końcowych  

z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 36 ust. 5 

Regulaminu Studiów na UW; 

2) 0,4 oceny wynikającej z ostatecznej oceny pracy dyplomowej, obliczonej według  

§ 39 ust. 9 Regulaminu Studiów na UW; 

3) 0,1 oceny wynikającej z ostatecznego wyniku egzaminu dyplomowego, obliczonego 

według § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW. 

3. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie 

z zasadą: 

1) do 3,40 – dostateczny; 

2) powyżej 3, 40 do 3,80 – dostateczny plus; 

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry; 

4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus; 

5) powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry; 



6) powyżej 4,90 – celujący.  

4. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji 

egzaminacyjnej. 

 

§ 6  

Limit zajęć nieobjętych planem studiów 

Limit zajęć ponadplanowych w Instytucie Germanistyki, za które nie pobiera się opłat, 

wynosi 10. 

 

§ 7 

Dostępność zajęć dydaktycznych dla osób nie będących studentami Uniwersytetu 
1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem 

studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.  

2. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach wskazanych  

w programie studiów w Instytucie Germanistyki oraz zgodnych z Regulaminem Studiów 

na UW. 

 

§ 8 

Realizowanie etapu studiów poza uczelnią macierzystą 

Opiekun wymiany jest powoływany przez Radę Naukową Instytutu Germanistyki UW na 

wniosek zainteresowanego.  

 

§ 9  

Zapisy na zajęcia 

1. Warunkiem wstępnym zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego 

przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów. 

2. Student może skorzystać z prawa do rezygnacji z zaliczenia przedmiotu, złożonej w formie 

wydruku podania złożonego w systemie USOS nie później niż do końca trwania zajęć 

dydaktycznych. 

 

§ 10 

Prawo do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną 

1. Student ma prawo do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną na zasadach 

określonych przez nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot. Termin „zerowy” 

jest traktowany jak pierwszy termin, co oznacza, że niestawienie się na egzamin powoduje 

utratę jednego terminu. 

2. Za zgodą Dyrektora Instytutu student może indywidualnie przystąpić do egzaminu przed 

sesją egzaminacyjną, w szczególności w przypadku realizacji różnic programowych lub 

wpisu warunkowego na kolejny etap studiów. 

 

 

§ 11 

Powtarzanie etapu studiów 

1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów.  

2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie 

później niż do 20 września. 

3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dyrektor Instytutu biorąc 

pod uwagę w szczególności: 

1) dotychczasowy przebieg studiów; 



2) w stosunku do studenta I roku decyzję o powtarzaniu roku Dyrektor Instytutu 

Germanistyki może podjąć w szczególnie uzasadnionym przypadku. 

 

§ 12  

Praca dyplomowa 

1. Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań 

naukowych, z uwzględnieniem w szczególności specyfiki badań poszczególnych 

dyscyplin. 

2. Pracę dyplomową składa się nie później niż na ostatnich zajęciach seminarium 

dyplomowego, w przypadku obrony planowanej na czerwiec/lipiec, lub do końca sierpnia, 

w przypadku obrony planowanej na wrzesień. Praca dyplomowa może mieć formę 

prezentacji wyraźnie wyodrębnionego problemu jednej z dyscyplin toku studiów 

germanistycznych. 

3. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną 

przez opiekuna pracy w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w formie pliku  

w informatycznym systemie obsługi studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem 

zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego. 

4. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie ma prawo złożyć wniosek  

o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Odpowiedni wniosek student jest 

zobligowany złożyć nie później niż do 20 września. 


