
Załącznik nr 9 do Regulaminu Studiów  

 

Identyfikator Zakres  Regulacje wydziałowe 

Wydział Nauk o Wychowaniu  

§ 5 ust. 1 lit. 

b 

Zasady realizacji obowiązku uczestniczenia 

przez studenta w poszczególnych rodzajach 

zajęć 

Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych planem studiów.  

§ 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 

brak 

§ 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 jest semestr.  

§ 5 ust. 1 lit. 

e 

Dopuszczalność i warunki powtarzania 

pierwszego semestru lub roku studiów 

Nie dopuszcza się możliwości powtarzania pierwszego semestru studiów. Dopuszcza się 

możliwość powtarzania II semestru studiów  z powodu udokumentowanych przyczyn zdrowotnych 

lub udokumentowanych zdarzeń losowych.  

§ 5 ust. 1 lit. 

f 

Maksymalny wymiar godzin dydaktycznych i 

maksymalną liczbę egzaminów w ciągu roku 

akademickiego 

Zgodnie z planem studiów; maksymalna liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim to 900, 

maksymalna liczba egzaminów to 8.  

§ 5 ust. 1 lit. 

g 

Minimalna średnia ocen z dotychczasowego 

toku studiów, pozwalającą ubiegać się o 

indywidualny plan i program studiów (IPS) 

Średnia ocen nie mniejsza niż 4,75. 

§ 5 ust. 1 lit. 

h 

Warunki dopuszczalności oraz tryb 

rozstrzygania odwołania się studenta od decyzji 

o odmowie zaliczenia przedmiotu/zajęć 

składowych 

Dopuszcza się możliwość odwołania się studenta od decyzji o odmowie zaliczenia w przypadku 

niedopełnienia warunków określonych na podstawie § 40 Regulaminu.  

1.Studentowi przysługuje prawo do odwołania się do Dziekana w terminie 7 dni. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Dziekan w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniej jednostki 

organizacyjnej podejmuje decyzję o powołaniu komisji w celu sprawdzenia wiedzy studenta. W 

skład komisji wchodzi: 

a) kierownik jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji,  

b) osoba prowadząca dany przedmiot,  

c) drugi specjalista z przedmiotu objętego zaliczeniem.  

W skład komisji wchodzi także przedstawiciel samorządu studenckiego jako obserwator. 

Komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta może się odbyć mimo nieobecności przedstawiciela 

samorządu studenckiego.  

2. Komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta powinno się odbyć w terminie 10 dni od daty podjęcia 

decyzji przez Dziekana.  



3. O wyniku zaliczenia komisja decyduje większością głosów, zaś w przypadku równości głosów 

decyduje głos przewodniczącego .  

 

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

zastrzeżeniem § 52 ust. 2 

brak 

§ 5 ust. 1 lit. 

j 

Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu 

dyplomowego 

Kierunki: pedagogika, pedagogika sportu, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - egzamin 

magisterski/licencjacki obejmuje: podstawy wiedzy pedagogicznej, wiedzę specjalnościową oraz 

wiedzę z zakresu problematyki pracy dyplomowej.   

Kierunek psychologia - egzamin magisterski obejmuje: podstawy wiedzy psychologicznej, wiedzę 

specjalnościową oraz wiedzę z zakresu problematyki pracy dyplomowej.  

Liczba pytań na egzaminie dyplomowym jest nie mniejsza niż 3.  

§ 5 ust. 1 lit. 

k 

Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów 

dyplomowych 

Nie przewiduje się przeprowadzania otwartych egzaminów dyplomowych.  

§ 5 ust. 2 lit. 

a 

Maksymalna liczba przypadków powtarzania 

semestru/roku na kierunkach prowadzonych na 

wydziale 

W toku studiów student może powtarzać najwyżej dwa semestry.  

§ 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, 

Minimalne wymagania umożliwiające warunkowe zaliczenie semestru i wpisanie studenta na kolejny 

semestr studiów to:  

- uzyskanie liczby punktów mniejszej (maksymalnie) o 5 od liczby punktów ECTS przewidzianej planem 

studiów dla danego semestru albo niezaliczenie co najwyżej jednego przedmiotu. Dla studentów kierunku 

psychologia (forma studiów niestacjonarnych), którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 

2018/2019, minimalne wymagania umożliwiające warunkowe zaliczenie semestru i wpisanie na kolejny 

semestr studiów, to niezaliczenie co najwyżej dwóch przedmiotów.   

§ 5 ust. 2 lit. 

c 

Obowiązująca sekwencja przedmiotów brak 

§ 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 

brak 

§ 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 

Zasady przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne:  

- średnia ocen 4,9 oraz udział w projektach badawczych krajowych lub międzynarodowych,  

lub 

- stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego oraz udział w projektach badawczych 

krajowych lub międzynarodowych.  

Przenoszenie studentów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne jest możliwe bez 

dodatkowych wymagań.  

 



§ 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 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. 

g 

Możliwość ubiegania się od pierwszego 

semestru na studiach drugiego stopnia o 

indywidualny plan i program studiów (IPS), 

O indywidualny plan i program studiów (IPS) może ubiegać się absolwent studiów I stopnia, który 

uzyskał ocenę bardzo dobrą na dyplomie i średnią ocen co najmniej 4,5, z przebiegu studiów I 

stopnia.  

 

§ 5 ust. 2 lit. 

h 

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

zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku 

studiów 

Na poczet dalszego toku studiów student może zaliczyć maksymalnie dwa przedmioty z kolejnych 

lat studiów.  

§ 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 

 


