Zał. nr 3
ZAŁĄCZNIK DO ZASAD STUDIOWANIA NA WLS
INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ
§ 2 Zaliczenie etapu studiów
Wpis warunkowy może obejmować co najwyżej dwa przedmioty, w tym tylko jeden przedmiot z
praktycznej nauki języka obcego.
§ 3 Przeniesienia z innych uczelni i studia równoległe
1. Na stacjonarne studia równoległe przyjmowani są studenci w trybie rekrutacji otwartej bez
limitu miejsc, pod warunkiem uzyskania zgody na kierunku macierzystym. Termin rekrutacji
na studia równoległe jest taki sam jak rekrutacji otwartej.
2. Student ubiegający się o przeniesienie musi uzyskać średnią ocen z dotychczasowego
przebiegu studiów minimum 4,2 oraz przejść pozytywnie wewnętrzny egzamin sprawdzający
jego wiedzę i umiejętności w celu porównania z wiedzą i umiejętnościami wymaganymi od
studentów danej jednostki na tym roku studiów, o przyjęcie na który się ubiega.
3. W celu sprawdzenia wiedzy studenta ubiegającego się o przeniesienie jest powoływana
komisja złożona z trzech osób, będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub
dydaktycznymi danej jednostki.
§ 7 Egzamin dyplomowy
Student na egzaminie dyplomowym otrzymuje co najmniej trzy pytania:
- jedno z dziedziny, której dotyczy praca dyplomowa;
- dwa pytania dotyczące pracy dyplomowej.
§ 9 Organizacja zajęć
1. Lista równoważnych przedmiotów i etapów ustalana jest z pomocą opiekuna naukowego oraz
dyrektora ds. studenckich indywidualnie dla każdego studenta, który:
- realizuje indywidualny tok studiów;
- studiuje równolegle;
- odbywał lub odbywa studia na innej uczelni polskiej lub zagranicznej.
2. Liczba przedmiotów równoważnych nie może stanowić więcej niż 50% wszystkich
przedmiotów danego etapu.
§ 10 Okres zaliczeniowy i sesja egzaminacyjna
Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
§ 12 Praca dyplomowa
1. W przypadku prac dyplomowych interdyscyplinarnych dopuszcza się, za zgodą Rady Instytutu,
prowadzenie pracy przez dwóch pracowników naukowych posiadających odpowiednie kwalifikacje.
2. Językiem pracy dyplomowej jest język B, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, za
zgodą Rady Instytutu student może przedstawić pracę w języku C.
3. Praca dyplomowa zawiera streszczenie w językach A, B, C na studiach stacjonarnych oraz w
językach A i C na studiach niestacjonarnych.

