Zał. nr 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD STUDIOWANIA NA WLS
INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ
§ 2. Zaliczenie warunkowe
a)
Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów
danego etapu studiów może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na
kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył maksymalnie dwóch przedmiotów.
§ 5. Indywidualny tok studiów (ITS)
Na I roku studiów 2 stopnia student, który podejmuje studia równoległe lub wyjeżdża na
stypendium naukowe (z wyjątkiem stypendium Erasmus z IKSI lub MOST), może ubiegać się
o ITS na podstawie oceny na dyplomie co najmniej 4,5.
Student, który nie spełnia warunków wynikających z § 5. Zasad Studiowania na WLS UW
lub z powyższego zapisu, może ubiegać się o ITS w uzasadnionych przypadkach,
w szczególności w razie bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, samotnego wychowywania
dziecka.
§ 7. Zasady egzaminu dyplomowego
Na egzaminie dyplomowym student otrzymuje pytania dotyczące zagadnień związanych
z tematyką pracy dyplomowej.
§ 9. Organizacja zajęć
Limit zajęć ponadplanowych, niewymaganych do ukończenia studiów, za które nie pobiera
się opłat wynosi 20 punktów ECTS na studiach I stopnia i 15 punktów ECTS na studiach
II stopnia.
§ 10. Okresy zaliczeniowe
a) Okresem zaliczeniowym etapu studiów jest rok akademicki.
b) Przedmiot semestralny należy zaliczyć (podejść do egzaminu) w najbliższej sesji
egzaminacyjnej (głównej/poprawkowej)
§ 12. Kryteria pracy dyplomowej
1. Wymogi formalne:
a) objętość pracy:
- praca magisterska - objętość orientacyjna 80 stron tekstu właściwego, minimum 30
pozycji bibliograficznych,
- praca licencjacka - objętość orientacyjna 30 stron tekstu właściwego, minimum 15
pozycji bibliograficznych,
b) orientacyjna liczba haseł w pracach leksykograficznych – 40-80 haseł (licencjat),
100-200 (praca magisterska), w zależności od typu słownika i jego mikrostruktury, do
uzgodnienia z promotorem,
c) orientacyjna liczba terminów w bazach danych terminologicznych – 30-60 haseł
(licencjat), 60-100 (praca magisterska), w zależności od typu słownika i jego mikrostruktury,
do uzgodnienia z promotorem.
2. Praca pisana w języku drugim obcym (nie wiodącym) lub języku polskim wymaga zgody
dyrektora IKSI.
3. Praca napisana w języku drugim obcym (nie wiodącym) lub w języku polskim powinna być
zaopatrzona w autoreferat w wiodącym języku obcym o objętości:
- w przypadku pracy magisterskiej nie mniejszej niż 10 stron znormalizowanych,
- w przypadku pracy licencjackiej - około 6 stron znormalizowanych.
4. Praca napisana w języku obcym powinna być zaopatrzona w streszczenie w języku
polskim:
- praca magisterska około 6 stron znormalizowanych,
- praca licencjacka około 3 stron znormalizowanych.
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Sposób powiadamiania studenta o decyzji nie będącej decyzją administracyjną:
W przypadku, gdy jednostka nie zna konta pocztowego studenta o adresie domenowym
identyfikowanym z UW (brak na podaniu), student jest zobligowany do samodzielnego
uzyskania informacji o rozstrzygnięciu w swojej sprawie.
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