
 

Załącznik nr 11 do Regulaminu studiów 

 

Identyfikator Zakres  Regulacje wydziałowe 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

§ 5 ust. 1 lit. 

b 

Zasady realizacji obowiązku uczestniczenia przez 

studenta w poszczególnych rodzajach zajęć 

Uczestnictwo przez studentów we wszystkich rodzajach zajęć realizowanych zgodnie z 

planami studiów na WSMiP UŁ jest obowiązkowe. 

Szczegółowe zasady realizacji obowiązku, w tym sposoby uzupełniania braków 

wynikających z nieusprawiedliwionych oraz usprawiedliwionych nieobecności studentów 

na zajęciach określa koordynator przedmiotu, w ramach którego prowadzone są zajęcia. 

Zasady te są częścią sylabusa przedmiotu i prezentowane są studentom na pierwszych 

zajęciach. 

§ 5 ust. 1 lit. 

c 

Zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć 

dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności 

i egzaminów dyplomowych  oraz przygotowywania w 

języku obcym prac dyplomowych 

Na kierunkach polskojęzycznych  możliwe jest napisanie pracy w języku obcym, co 

wymaga jednak uzyskania zgody Rady Wydziału w formie uchwały. Na kierunkach 

obcojęzycznych językiem pracy dyplomowej jest język właściwy dla danego kierunku 

studiów.  

§ 5 ust. 1 lit. 

d 

Okres zaliczeniowy na kierunkach studiów 

prowadzonych w formie jednolitych studiów 

magisterskich lub na studiach niestacjonarnych jako 

semestr albo rok studiów, 

Okresem zaliczeniowym na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Studiów 

Międzynarodowych i Politologicznych UŁ jest semestr. 

§ 5 ust. 1 lit. 

e 

Dopuszczalność i warunki powtarzania pierwszego 

semestru lub roku studiów 

Brak możliwości warunkowego zaliczenie pierwszego semestru studiów. 

§ 5 ust. 1 lit. 

f 

Maksymalny wymiar godzin dydaktycznych i 

maksymalną liczbę egzaminów w ciągu roku 

akademickiego 

Zgodnie z programem studiów. 

§ 5 ust. 1 lit. 

g 

Minimalna średnia ocen z dotychczasowego toku 

studiów, pozwalającą ubiegać się o indywidualny plan i 

program studiów (IPS) 

Minimalna średnia ocen - 4,7. 

§ 5 ust. 1 lit. 

h 

Warunki dopuszczalności oraz tryb rozstrzygania 

odwołania się studenta od decyzji o odmowie zaliczenia 

przedmiotu/zajęć składowych 

W uzasadnionych przypadkach student ma prawo odwołania do Dziekana. Dziekan po 

zapoznaniu się z sytuacją, może zarządzić zaliczenie komisyjne przedmiotu lub części 

składowej przedmiotu, które odbywa się na takich samych zasadach, jak egzamin 

komisyjny. 

§ 5 ust. 1 lit. i Obowiązująca forma pracy dyplomowej, z 

zastrzeżeniem § 52 ust. 2 

Obowiązującą formą pracy dyplomowej  jest praca pisemna w formie monografii.  

§ 5 ust. 1 lit. 

j 

Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu 

dyplomowego 

Zakres wymagań egzaminacyjnych określany jest odrębnie dla każdego kierunku studiów z 

uwzględnieniem specjalności w formie listy pytań, zatwierdzanej przez Wydziałową Komisję ds. 

Dydaktyki, Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Radę Wydziału.  



§ 5 ust. 1 lit. 

k 

Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów 

dyplomowych 

Zgodnie z § 58 pkt 6 Regulaminu Studiów. 

§ 5 ust. 2 lit. 

a 

Maksymalna liczba przypadków powtarzania 

semestru/roku na kierunkach prowadzonych na 

wydziale 

Możliwość dwukrotnego powtarzania semestru. 

§ 5 ust. 2 lit. 

b 

Minimalna liczba punktów ECTS lub minimalna liczba 

przedmiotów pozwalających na warunkowe zaliczenie 

semestru/roku i wpisanie studenta na kolejny 

semestr/rok studiów, 

W przypadku drugiego i następnych semestrów studiów student może otrzymać warunkowe 

zaliczenie semestru w wypadku niezaliczenia maksymalnie dwóch przedmiotów. (Z 

wyłączeniem przedmiotów niepodlegających zaliczeniu warunkowemu). Przy ustalaniu liczby 

przedmiotów pozwalających na warunkowe zaliczenie semestru jako niezaliczone uwzględnia 

się wszystkie przedmioty będące przyczyną warunkowego zaliczenia wcześniejszych semestrów, 

do momentu uzupełnienia przez studenta braków w terminie i na zasadach określonych przez 

Dziekana. Wyznaczając termin i zasady uzupełnienia przez studenta braków będących przyczyną 

warunkowego zaliczenia semestru, Dziekan kieruje się planem studiów oraz kalendarzem 

akademickim. 

§ 5 ust. 2 lit. 

c 

Obowiązująca sekwencja przedmiotów Zgodnie z programem studiów. 

§ 5 ust. 2 lit. 

d 

Przedmioty obowiązkowe, bez których zaliczenia 

student nie może być wpisany na kolejny semestr/rok 

studiów, niezależnie od liczby uzyskanych punktów 

Przedmioty obowiązkowe, bez zaliczenia których student nie może być wpisany na 

kolejny semestr, niezależnie od liczby uzyskanych punktów: 

na studiach pierwszego stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe: 

- Wstęp do stosunków międzynarodowych, 

- Historia stosunków międzynarodowych, 

na studiach drugiego stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe: 

- Teorie stosunków międzynarodowych, 

- Metodologia nauk społecznych i humanistycznych, 

na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: 

- Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wybranych państw, 

- Międzynarodowe stosunki wojskowe, 

- Międzynarodowe stosunki polityczne, 

na studiach pierwszego stopnia na kierunku Politologia: 

- Współczesne systemy polityczne, 

- Partie polityczne i systemy partyjne, 

- Powszechna myśl polityczna, 

- Wprowadzenie do nauk o polityce, 

na studiach drugiego stopnia na kierunku Politologia: 

- Systemy polityczne w regionach świata, 

- Wybory i partycypacja polityczna, 

na studiach pierwszego stopnia na kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe: 

- Międzynarodowe stosunki kulturalne, 

- Wiedza o teatrze na świecie, 



- Literatura powszechna, 

- Współczesne kino światowe, 

na studiach pierwszego stopnia na kierunku International and Political studies: 

- Ideologies, Political doctrines & Decision-making, 

- Conflict, Cooperation & Security in Politics, 

- International Organizations, 

na studiach drugiego stopnia na kierunku International and Political Studies: 

- Geopolitics and Strategy, 

- Political elites and pressure groups, 

na studiach pierwszego stopnia na kierunku International marketing: 

- Principles of International Marketing, 

- Introduction to International Marketing Communications, 

- Internet Consumer Behavior, 

- Entrepreneurship and Business Planning, 

na studiach pierwszego stopnia na kierunku Studia Azjatyckie: 

- Najnowsza historia Azji cz. 2, 

- Moduł zajęciowy: Azja Wschodnia – Polityka, 

- Moduł zajęciowy Bliski Wschód i Afryka Północna – Polityka, 

- Moduł zajęciowy Azja Południowa i Południowo-Wschodnia – Polityka. 

§ 5 ust. 2 lit. 

e 

Odrębne niż przewidziane w § 23 niniejszego 

Regulaminu zasady przenoszenia studentów ze studiów 

stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie, 

zasady obowiązujące na całym wydziale lub na 

poszczególnych kierunkach 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. 

f 

Przelicznik punktów ECTS dla poszczególnych 

kierunków i specjalności w przypadku, gdy wymiana 

studentów z uczelniami zagranicznymi lub krajowymi  

nie gwarantuje równoważności uzyskanych przez 

studentów osiągnięć 

Studenci realizujący semestr/rok studiów w uczelniach partnerskich w ramach programów 

mobilnościowych, zobligowani są do uzyskania liczby punktów ETCS określonej w 

dokumencie Learning Agreement oraz aneksie podpisywanych przed mobilnością. W 

przypadku, gdy student nie uzyska wymaganej liczby punktów ECTS Dziekan ma prawo 

do warunkowego zaliczenia semestru lub skierowania na powtarzanie.  W kwestiach 

wątpliwych dotyczących zaliczenia semestru/roku, decyzję podejmuje Dziekan. 

§ 5 ust. 2 lit. 

g 

Możliwość ubiegania się od pierwszego semestru na 

studiach drugiego stopnia o indywidualny plan i 

program studiów (IPS), 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. 

h 

Inne niż przewidziane w § 38 ust. 7 i 8 zasady 

zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku studiów 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. i Inne niż przewidziane w § 38 ust. 9 niniejszego 

regulaminu zasady uzyskiwania zaliczeń i składania 

egzaminów 

brak 



§ 5 ust. 2 lit. 

j 

Dodatkowe, poza wskazanymi w § 52, desygnaty lub 

przykłady pisemnych opracowań spełniających 

wymagania pracy dyplomowej 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. 

k 

Wydłużenie wskazanego w § 54 ust. 5 okresu przerwy 

w nauce uprawniający do zwolnienia studenta z 

wyrównania różnic w planie i programie studiów 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. l Inna niż określona w § 56 ust. 6 niniejszego regulaminu 

forma egzaminu licencjackiego/inżynierskiego 

brak 

 

 


