Zał. nr 7
ZAŁĄCZNIK DO ZASAD STUDIOWANIA NA WLS
KATEDRA UKRAINISTYKI
§ 2. Zaliczenie etapu studiów
1. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu,
może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie
zaliczył maksymalnie dwóch przedmiotów. Wpis warunkowy nie może jednak dotyczyć praktycznej
nauki języka ukraińskiego.
2. Lista równoważnych przedmiotów i etapów ustalana jest z pomocą opiekuna naukowego oraz
kierownika katedry indywidualnie dla każdego studenta, który:
a. realizuje indywidualny tok studiów (ITS);
b. studiuje równolegle;
c. odbywał lub odbywa studia na innej uczelni polskiej lub zagranicznej.
3. Liczba przedmiotów równoważnych, które są podstawą zaliczenia etapu studiów, nie może
stanowić więcej niż 50% wszystkich przedmiotów danego etapu.
§ 3. Przeniesienia z innych uczelni i studia równoległe
Warunki przeniesienia z innych uczelni oraz przyjęć na studia równoległe są ustalone w zasadach
rekrutacji na dany rok akademicki.
§ 7. Egzamin dyplomowy
Egzamin licencjacki
Zasady egzaminu licencjackiego
1. Na egzaminie licencjackim student otrzymuje co najmniej trzy pytania:
a. jedno pytanie dotyczące pracy dyplomowej;
b. dwa pytania ze specjalizacji, której dotyczyła praca licencjacka
2. Niezależnie od języka, w jakim napisana jest praca licencjacka, egzamin licencjacki odbywa
się w języku ukraińskim.
Egzamin magisterski
Zasady egzaminu magisterskiego
1. Na egzaminie magisterskim student otrzymuje co najmniej trzy pytania:
a. jedno pytanie dotyczące pracy dyplomowej;
b. dwa pytania ze specjalizacji, której dotyczyła praca magisterska.
2. Niezależnie od języka, w jakim napisana jest praca magisterska, egzamin magisterski odbywa
się w języku ukraińskim.
§ 10. Okres zaliczeniowy i sesja egzaminacyjna
1. Okresem zaliczeniowym etapu studiów jest semestr.
2. Studenci realizujący semestr w trybie ITS składają egzaminy w terminie wyznaczonym dla
całego roku.
§ 12. Praca dyplomowa
Praca licencjacka
1. Praca licencjacka może być napisana w języku polskim lub ukraińskim.
2. Praca licencjacka powinna zawierać streszczenie o objętości 2–4 stron w języku polskim
(w przypadku prac napisanych w języku ukraińskim) lub w języku ukraińskim (w przypadku prac
napisanych w języku polskim).
3. Praca licencjacka powinna zawierać minimum 35 stron.
Praca magisterska
1. Praca magisterska może być napisana w języku polskim lub ukraińskim.
2. Praca magisterska powinna zawierać streszczenie o objętości ok. 4–6 stron w języku
polskim (w przypadku prac napisanych w języku ukraińskim) lub w języku ukraińskim (w
przypadku prac napisanych w języku polskim).
3. Praca magisterska powinna zawierać minimum 60 stron.

