
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu studiów 

 

Identyfikator Zakres  Regulacje wydziałowe 

Wydział Filozoficzno-Historyczny 

§ 5 ust. 1 lit. 

b 

Zasady realizacji obowiązku uczestniczenia 

przez studenta w poszczególnych rodzajach 

zajęć 

1. Uczestnictwo we wszystkich rodzajach zajęć, w tym zajęć z indywidualnego wyboru, jest 

obowiązkiem studenta.  

2. Obowiązkiem studenta jest terminowe zaliczanie zaległości, w tym zwłaszcza powstałych w 

wyniku nieobecności na zajęciach. 

3. liczbę dopuszczalnych absencji, w tym nieobecności nieusprawiedliwionych oraz zasady ich 

zaliczenia określa zarządzenie dziekana 

4. o przepisaniu oceny uzyskanej uprzednio przez studenta z tego samego przedmiotu decyduje 

koordynator przedmiotu / prowadzący zajęcia, a w przypadku wychowania fizycznego oraz 

lektoratów prodziekan ds. nauczania. 

5. Wykreślenie z zajęć z indywidualnego wyboru, w tym zajęć ogólnouczelnianych prowadzonych 

przez Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, następuje na wniosek studenta, za zgodą 

wykładowcy prowadzącego przedmiot. Może nastąpić nie później niż ostatniego dnia sesji 

poprawkowej semestru, w którym odbywają się zajęcia. 

§ 5 ust. 1 lit. 

c 

§ 53.9  

Zakres i warunki prowadzenia w języku obcym 

zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub 

umiejętności i egzaminów dyplomowych  oraz 

przygotowywania w języku obcym prac 

dyplomowych 

ZASADY ogólne zatwierdzania tytułu pracy dyplomowej oraz osoby kierującej pracą (§ 53.2 

Regulaminu studiów w UŁ): 

1. Tytuł pracy dyplomowej ustala student z pracownikiem naukowym, pod którego kierunkiem 

przygotowuje pracę w ramach seminarium dyplomowego na zasadach ogólnych. 

2. Tytuł pracy dyplomowej oraz osoba kierująca pracą mogą być zaopiniowane przez właściwą 

radę instytutu. 

3. Tytuł pracy dyplomowej oraz osobę kierującą pracą zatwierdza Rada Wydziału w głosowaniu 

jawnym, łącznym w ramach danego kierunku studiów, zapoznawszy się z opinią rad instytutów o 

ile taka opinia została wyrażona. Zasada łącznego głosowania nie dotyczy prac opisanych w § 3.6 

niniejszej uchwały oraz zmian tematu pracy dyplomowej lub osoby kierującej pracą, uprzednio już 

przez Radę Wydziału zatwierdzonych. Na wniosek członka Rady Wydziału dziekan jako 

przewodniczący Rady wyodrębnia indywidualny temat pracy lub osoby kierującej pracą do 

odrębnego głosowania. 

4. Członkowie Rady Wydziału otrzymują łączny wykaz tytułów prac dyplomowych i osób 

kierujących pracą najpóźniej 3 dni przed terminem Rady Wydziału. 

*** 

ZASADY odnoszące się do prac w języku obcym: 

1. w języku obcym prowadzi się zajęcia, którym przypisano w programie studiów język obcy jako 

wykładowy; 

2. do zajęć prowadzonych w języku obcym stosuje się warunki i zasady ogólne, analogiczne do 

zajęć prowadzonych w języku polskim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 



3. pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału uprawnieni są do zgłaszania 

obcojęzycznych zajęć: ogólnouczelnianych oraz prowadzonych w ramach programów wymiany 

międzynarodowej. Łączna liczba realizowanych zajęć nie może przekraczać pensum 

dydaktycznego, chyba że dziekan Wydziału postanowi inaczej. Planowane zajęcia pracownicy 

zgłaszają odpowiednio do dziekanatu oraz właściwego koordynatora ds. wymiany 

międzynarodowej. 

4. pojedyncze jednostki zajęciowe przedmiotów prowadzonych w języku polskim mogą być 

prowadzone w języku obcym, ewaluacja wiedzy i umiejętności studenta winna być jednak 

przeprowadzona w języku polskim. 

5. Rada Wydziału zatwierdza tematy prac dyplomowych prowadzonych w języku obcym w 

odrębnym głosowaniu. 

6. Egzaminy dyplomowe dla prac przygotowanych w języku obcym przeprowadza się w języku, w 

którym napisano pracę dyplomową albo w języku polskim. Decyzję odnośnie do języka egzaminu 

dyplomowego podejmuje prodziekan ds. nauczania na wniosek osoby kierującej pracą (promotora). 

§ 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 studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Filozoficzno-

Historycznym UŁ jest semestr, z poszanowaniem zasad przyznawania indywidualnej organizacji 

studiów na semestr lub rok, określonych w § 34.3 Regulaminu studiów w UŁ.    

§ 5 ust. 1 lit. 

e 

Dopuszczalność i warunki powtarzania 

pierwszego semestru lub roku studiów 

1. Powtarzanie semestru (roku) nie przysługuje studentom pierwszego semestru pierwszego stopnia 

studiów. 

2. Studenci pierwszego semestru drugiego stopnia studiów mogą uzyskać zgodę na powtarzanie 

semestru (roku) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

§ 5 ust. 1 lit. 

f 

Maksymalny wymiar godzin dydaktycznych i 

maksymalną liczbę egzaminów w ciągu roku 

akademickiego 

1. Maksymalny wymiar godzin dydaktycznych w ciągu roku na Wydziale Filozoficzno-

Historycznym UŁ na studiach pierwszego stopnia wynosi 840 godzin, a na studiach drugiego 

stopnia 750 godzin. 

2. Maksymalna liczba egzaminów w ciągu roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ 

wynosi 8. 

§ 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 z dotychczasowego toku studiów, pozwalająca ubiegać się o indywidualny 

plan i program studiów (IPS) oraz o indywidualną organizację studiów (IOS) wynosi 4,0. 

§ 5 ust. 1 lit. 

h 

§ 41 

Warunki dopuszczalności oraz tryb 

rozstrzygania odwołania się studenta od decyzji 

o odmowie zaliczenia przedmiotu/zajęć 

składowych 

1. Od decyzji o odmowie zaliczenia przedmiotu/zajęć składowych kończących się uzyskaniem 

zaliczenia studentowi przysługuje odwołanie do prodziekana ds. nauczania, w którym należy 

wykazać naruszenie wymagań i trybu uzyskiwania zaliczeń określonych przez koordynatora 

przedmiotu bądź inne rażące nieprawidłowości. 

2. Prodziekan ds. nauczania podejmuje decyzję odnośnie do odwołania po wysłuchaniu studenta 

oraz wykładowcy, który wystawił ocenę. 

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

zastrzeżeniem § 52 ust. 2 

1. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ obowiązująca forma pracy dyplomowej zgodna 

jest z § 52.2 Regulaminu studiów w UŁ. 



2. Jeśli praca dyplomowa jest przedstawiona w formie pisemnej monografii, rozprawy, eseju – 

które mogą zawierać także część projektową – bądź projektu, musi zawierać także opis założeń 

badawczych i metodologicznych, bibliografię i spis treści. 

§ 5 ust. 1 lit. 

j 

Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu 

dyplomowego 

1. Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego określa osoba kierująca pracą 

(promotor) i recenzent pracy, przy czym nie może on wykraczać poza subdyscyplinę, w której 

mieści się praca dyplomowa lub tematykę pracy dyplomowej. 

2. Do zadawania pytań podczas egzaminu dyplomowego uprawniona jest osoba kierująca pracą 

dyplomową (promotor), recenzent pracy dyplomowej oraz przewodniczący komisji egzaminu 

dyplomowego.  

3. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, stosuje się 

bezpośrednio § 57 Regulaminu studiów w UŁ. 

§ 5 ust. 1 lit. 

k 

Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów 

dyplomowych 

1. Otwarte egzaminy dyplomowe, przewidziane w § 58.6 Regulaminu studiów w UŁ, odbywają się 

na zasadach ogólnych. 

2. Do zadawania pytań podczas otwartego egzaminu dyplomowego uprawniona jest wyłącznie 

osoba kierująca pracą dyplomową (promotor), recenzent pracy dyplomowej oraz przewodniczący 

komisji egzaminu dyplomowego. 

§ 5 ust. 2 lit. 

a 

Maksymalna liczba przypadków powtarzania 

semestru/roku na kierunkach prowadzonych na 

wydziale 

Maksymalna liczbę przypadków powtarzania, w tym powtarzania w wyniku wznowienia, 

semestru/roku studiów na kierunkach  prowadzonych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ 

wynosi dwa. 

§ 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, 

Warunkowe zaliczenie semestru możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, nie może 

dotyczyć więcej niż dwóch przedmiotów w semestrze, z zachowaniem ograniczeń wynikających z 

§ 5.2.c i § 5.2.d.  

 

§ 5 ust. 2 lit. 

c 

Obowiązująca sekwencja przedmiotów 1. Nie wprowadza się na Wydziale Filozoficzno-Historycznym obowiązującej sekwencji 

przedmiotów, za wyjątkiem przedmiotów prowadzonych przez co najmniej dwa semestry. 

Powyższe ograniczenie nie dotyczy kierunków studiów niestacjonarnych. 

2. O dopuszczeniu do równoległego realizowania przedmiotów prowadzonych przez co najmniej 

dwa semestry decyduje w indywidualnych przypadkach prodziekan ds. nauczania, na wniosek 

studenta i po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego instytutu lub osoby wyznaczonej przez 

dziekana do koordynowania kierunku studiów oraz wykładowcy prowadzącego przedmiot. 

§ 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 

1. Przedmiotami obowiązkowymi, bez których zaliczenia student nie może być wpisany na kolejny 

semestr/rok studiów, niezależnie od liczby uzyskanych punktów ECTS (tj. uzyskać warunkowe 

zaliczenie semestru), są przewidziane w siatce dla danego semestru/roku: przedmioty 

wieloskładnikowe kończące się egzaminem, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie. 

2. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wpisania na dany rok studiów z uzupełnieniem różnic 

programowych, w związku z § 20.2 i § 21.2-4 Regulaminu studiów w UŁ. 

§ 5 ust. 2 lit. 

e 

Odrębne niż przewidziane w § 23 niniejszego 

Regulaminu zasady przenoszenia studentów ze 

Nie ustala się odrębnych niż przewidziane w § 23 Regulaminu studiów w UŁ zasad przenoszenia 

studentów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie. 



studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne 

lub odwrotnie, zasady obowiązujące na całym 

wydziale lub na poszczególnych kierunkach 

§ 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 

1. Nie ustala się ogólnego przelicznika punktów ECTS dla poszczególnych kierunków 

i specjalności w przypadku, gdy wymiana studentów z uczelniami zagranicznymi lub krajowymi  

nie gwarantuje równoważności uzyskanych przez studentów osiągnięć. 

2. W indywidualnych przypadkach decyzję o przeliczeniu punktów ECTS w przypadkach 

określonych w ustępie 1 podejmuje prodziekan ds. nauczania po konsultacji z Biurem Współpracy 

z Zagranicą i wydziałowym koordynatorem właściwym dla wymiany międzynarodowej, kierując 

się przede wszystkim dobrem studenta i zasadą maksymalnej uznawalności (równoważności) 

osiągnięć. 

§ 5 ust. 2 lit. 

g 

Możliwość ubiegania się od pierwszego 

semestru na studiach drugiego stopnia o 

indywidualny plan i program studiów (IPS), 

Nie przewiduje się w pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia możliwości ubiegania się o 

indywidualny plan i program studiów (IPS), o której mowa w § 32.1 Regulaminu studiów w UŁ. 

§ 5 ust. 2 lit. 

h 

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

zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku 

studiów 

Nie przewiduje się innych niż przewidziane w § 38.7 i 38.8 Regulaminu studiów w UŁ zasad 

zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku studiów. 

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

regulaminu zasady uzyskiwania zaliczeń i 

składania egzaminów 

Nie przewiduje się innych niż przewidziane w § 38.9 Regulaminu studiów w UŁ zasad uzyskiwania 

zaliczeń i składania egzaminów. 

§ 5 ust. 2 lit. 

j 

Dodatkowe, poza wskazanymi w § 52, 

desygnaty lub przykłady pisemnych opracowań 

spełniających wymagania pracy dyplomowej 

Nie określa się dodatkowych desygnatów lub przykładów pisemnych opracowań spełniających 

wymagania pracy dyplomowej innych niż przewidziane w § 52.2 Regulaminu studiów w UŁ. 

§ 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 

Okres przerwy w nauce uprawniający do zwolnienia studenta z wyrównania różnic w planie i 

programie studiów, w razie uprzedniego skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przed 

upływem terminu wynikającego z § 54 ust. 4 Regulaminu studiów w UŁ wynosi maksymalnie pięć 

lat. 

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

regulaminu forma egzaminu 

licencjackiego/inżynierskiego 

Nie ustala się innej niż określona w § 56.6 Regulaminu studiów w UŁ, tj. ustnej, formy egzaminu 

licencjackiego. 

 


