Zasady studiowania
w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.

Zasady studiowania dotyczą stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych
jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.
Użyte w niniejszych zasadach studiowania określenie PNJK oznacza: „praktyczna nauka języka
kierunkowego /hiszpańskiego lub portugalskiego/”
§ 2. Ogólne zasady studiowania

1.
2.

3.
4.

Każdy student obowiązany jest do odbycia obowiązkowego, dwuletniego lektoratu języka
obcego.
Każdy student obowiązany jest do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego
niekierunkowego na poziomie minimum B2 lub do przedstawienia stosownych certyfikatów
zewnętrznych zwalniających z obowiązku zdawania egzaminu.
Student zapisuje się na zajęcia internetowo.
Student może realizować wybrane przedmioty na innym kierunku lub uczelni za zgodą
dyrektora instytutu ds. studenckich, który podejmuje decyzję co do zaliczenia konkretnego
przedmiotu i określa liczbę punktów ECTS według skali obowiązującej na UW.
§ 3. Egzaminy i organizacja sesji egzaminacyjnej

1.
2.
3.

Egzaminy zdaje się podczas sesji zimowej, letniej i poprawkowej /zimowej i jesiennej/ lub w
terminach "zerowych" ewentualnie proponowanych przez egzaminatorów.
Nie istnieje możliwość przystępowania do egzaminów poza terminami określonymi w
postanowieniu Rektora UW w sprawie organizacji roku akademickiego.
Nieobecność na egzaminie w wyznaczonym terminie powoduje utratę terminu. W przypadku
nieobecności spowodowanej chorobą studentowi przysługuje przywrócenie terminu
egzaminacyjnego. Również w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych student może
ubiegać się o przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wraz ze zwolnieniem
lekarskim lub inną stosowną dokumentacją student składa w ciągu 14 dni od dnia egzaminu.
§ 4. Zaliczenie etapu studiów

1.
2.

3.

Okresem zaliczeniowym dla etapu studiów /cykl dydaktyczny/ jest rok akademicki.
W celu zaliczenia cyklu dydaktycznego student zobowiązany jest do uzyskania minimum 60
punktów ECTS oraz zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w programie
nauczania i planie studiów dla danego cyklu dydaktycznego.
Student jest obowiązany do rozliczenia roku w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym w
postanowieniu Rektora UW w sprawie organizacji roku akademickiego. W tym celu student
obowiązany jest do złożenia indeksu. Nierozliczenie cyklu dydaktycznego w wyznaczonym
terminie, bez uzasadnionej przyczyny, może spowodować skreślenie z listy studentów.
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§ 5. Wpis warunkowy na rok następny
1.
2.
3.

O wpis warunkowy na rok następny może się ubiegać student, który nie zdał egzaminu lub nie
uzyskał zaliczenia maksymalnie z dwóch przedmiotów, przy czym nie może to być PNJK.
Student zobowiązany jest do zdania zaległego egzaminu lub uzyskania zaległego zaliczenia
najpóźniej w terminach sesyjnych i na zasadach obowiązujących w danym cyklu dydaktycznym.
Za powtarzanie jednego lub dwóch przedmiotów w ramach wpisu warunkowego studenta
obowiązuje opłata w wysokości określonej przez Rektora na wniosek Rady Wydziału.
§ 6. Powtarzanie roku

1.

2.

3.
4.
5.

Student, który nie zdał egzaminów lub nie uzyskał zaliczeń z więcej niż dwóch przedmiotów lub
z PNJK, zostaje skierowany na powtarzanie roku. Powinien w tym celu złożyć podanie
skierowane do dyrektora ds. studenckich.
Student powtarzający rok ma obowiązek zdać wszystkie egzaminy i zaliczyć wszystkie
przedmioty przewidziane dla danego roku w programie studiów, a także uzupełnić różnice
programowe, jeśli nastąpiła zmiana programu studiów.
Za powtarzanie roku pobiera się opłatę w wysokości określonej przez Rektora na wniosek Rady
Wydziału.
Student może powtarzać dany przedmiot lub rok więcej niż raz w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Decyzję podejmuje dyrektor ds. studenckich.
Student powtarzający rok ma prawo, za zgodą dyrektora ds. studenckich, uczestniczyć w
wybranych zajęciach przewidzianych dla następnego cyklu dydaktycznego, zaliczać je i
zdawać egzaminy.
§ 7. Urlopy

1.
2.
3.
4.

5.

Decyzję o przyznaniu urlopu naukowego, rodzicielskiego, czy okolicznościowego podejmuje
dyrektor ds. studenckich na podstawie przedstawionych dokumentów.
Decyzję o udzieleniu studentowi urlopu zdrowotnego dyrektor ds. studenckich podejmuje po
uzyskaniu opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
Urlop dziekański oraz urlop naukowy może uzyskać wyłącznie student, który pomyślnie
rozliczył poprzedni rok studiów.
Student, który uzyska urlop naukowy związany z wyjazdem na uczelnię zagraniczną bądź
zostanie oddelegowany na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus, zobowiązany jest
po powrocie do przystąpienia do przewidzianego dla danego roku egzaminu z PNJK. Ponadto
zobowiązany jest do przedstawienia uzyskanych na zagranicznej uczelni zaświadczeń o
zdobytych zaliczeniach i zdanych egzaminach do akceptacji osobom prowadzącym
poszczególne zajęcia i koordynatorowi instytutowemu ds. programu Erasmus.
Po powrocie z urlopu student obowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych, jeśli
nastąpiła zmiana programu studiów.
§ 8. Skreślenie z listy studentów

1.

Decyzję o skreślenie z listy studentów podejmuje dyrektor ds. studenckich w przypadkach
określonych przez Regulamin UW [§ 26 ust. 8 i 9]
§ 9. Wznowienie studiów

1.
2.

Student, który został skreślony ze studiów stacjonarnych, a ubiega się o wznowienie studiów,
może zostać skierowany na studia niestacjonarne.
Wznowienie studiów może być dokonywane począwszy od II roku studiów.
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3.
4.

Jeśli wznowienie studiów następuje po okresie przekraczającym dwa lata, studenta obowiązuje
powtórzenie ostatniego egzaminu z PNJK.
Student wznawiający studia ma obowiązek uzupełnić różnicę programową, jeśli nastąpiła
zmiana programu studiów.
§ 10. Przeniesienia

1.

2.

W Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich dopuszcza się możliwość przeniesienia
z innej uczelni wyłącznie na studia niestacjonarne. Decyzję podejmuje Dyrektor ds. Studenckich
zgodnie z określonym corocznie uchwałą Rady Instytutu limitem przyjęć oraz biorąc pod uwagę
takie kryteria, jak:
a. średnia ocen ze studiów
b. liczbę przedmiotów do uzupełnienia wynikającą z różnic programowych
W Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich nie ma możliwości przeniesienia ze
studiów niestacjonarnych na stacjonarne. Osoba, która uzyska na danym roku studiów
najwyższą średnią ocen wyższą niż 4,5, może ubiegać się o zwolnienie z opłat za studia w
kolejnym roku akademickim. W przypadku, gdy najwyższą średnią ocen na roku uzyska więcej
niż jedna osoba, wszystkie te osoby będą mogły ubiegać się o zwolnienie z opłat w kolejnym
roku akademickim.
§ 11. Studia równoległe

1.
2.

Zasady przyjęć oraz limit miejsc określa uchwała rekrutacyjna.
Student podejmujący studia równoległe zobowiązany jest do:
a. określenia jednostki macierzystej, co w praktyce oznacza dostosowanie się do zasad
studiowania w tej jednostce
b. w przypadku podejmowania studiów równoległych od roku II – do wyrównania różnic
programowych w terminie wyznaczonym przez dyrektora ds. studenckich.
§ 12. Ukończenie studiów

1.

2.
3.

4.

5.

Do uzyskania absolutorium wymagane jest zgromadzenie 180 /studia I stopnia/, 120 /studia II
stopnia/ lub 300 /jednolite pięcioletnie studia magisterskie/ punktów ECTS, oraz zaliczenie
wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów
oraz spełnieniu innych wymagań ujętych w programie i planie studiów.
Ukończenie studiów pierwszego stopnia następuje z dniem złożenia dyplomowego egzaminu
licencjackiego.
Egzamin licencjacki przeprowadza powołana przez dyrektora Instytutu komisja, w skład której
wchodzą:
a. dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący
b. opiekun naukowy licencjata mający co najmniej stopień doktora, wybrany przez studenta
c. pracownik akademicki mający co najmniej stopień doktora tej samej lub pokrewnej co
opiekun dziedziny
Zakres egzaminu licencjackiego określa opiekun licencjata. Egzamin licencjacki obejmuje
znaczną część lub wyraźnie wyodrębniony obszerny problem jednej z dyscyplin toku studiów
iberystycznych pierwszego stopnia, np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii czy
filozofii.
Ukończenie studiów magisterskich następuje z dniem złożenia dyplomowego egzaminu
magisterskiego, po uprzednim uzyskaniu absolutorium i złożeniu pracy magisterskiej. Praca
magisterska powinna być złożona nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem
ukończenia studiów.
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