Zasady odbywania studiów podyplomowych na WDiNP
Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie
wydziałowych zasad odbywania studiów podyplomowych na WDiNP
Na podstawie upowaŜnień zawartych w Regulaminie Studiów Podyplomowych w UW z dnia 12
kwietnia 2006 Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych postanawia, co następuje:
Postanowienia ogólne
§1
1. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowane, poza osobami legitymującymi się dyplomem
ukończenia studiów magisterskich (II stopnia) lub równorzędnym, takŜe osoby posiadające
wykształcenie wyŜsze zawodowe lub tytuł licencjata.
2. Rada Wydziału moŜe w corocznych uchwałach rekrutacyjnych ustalić, iŜ na niektóre studia
podyplomowe w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby posiadające tytuł magistra lub
równorzędny, a w przypadku niewyczerpania limitu miejsc – osoby posiadające tytuł licencjata lub
równorzędny.
§2
Słuchaczy studiów podyplomowych obowiązuje wydziałowy regulamin opłat, w szczególności
uwzględniający terminy wnoszenia opłat za studia.
Przebieg studiów
§3
1. Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
a). rezygnacji ze studiów;
b). niezaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów;
c). niewniesienia w ustalonym terminie opłaty semestralnej.
2. Słuchacz, który nie spełnił wymagań przewidzianych planem studiów moŜe zostać skierowany na
powtarzanie zajęć lub skreślony z listy.
3. Warunkowy wpis udzielany jest na wniosek słuchacza o powtarzanie zajęć dydaktycznych.
4. Za zgodą kierownika studiów powtarzanie zajęć dydaktycznych moŜe odbywać się w
indywidualnym trybie.
5. Przez niezaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów rozumie się takŜe niezłoŜenie pracy
dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od planowego terminu zakończenia studiów- tam gdzie program
studiów taką pracę przewiduje.
Zakończenie studiów
§4
1. Pracę dyplomową, jeśli jest przewidziana w programie studiów, słuchacz wykonuje pod kierunkiem
promotora wyznaczonego prze Radę Naukową Instytutu (Katedry).
2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i recenzent. Recenzenta wyznacza kierownik studiów.
3. Praca dyplomowa uzyskuje ocenę liczoną jako średnią arytmetyczną oceny promotora i oceny
recenzenta.
4. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Instytutu (Kierownika
Katedry) w skład której wchodzą:
• przewodniczący
• promotor
• recenzent.

Dyrektor Instytutu (Kierownik Katedry) moŜe powierzyć przewodniczenie komisji nauczycielowi
akademickiemu mającemu co najmniej stopień doktora.
§5
1. W przypadku studiów, których program nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu
dyplomowego podstawą do obliczenia ostatecznej oceny ze studiów jest średnia arytmetyczna ocen z
egzaminów i zaliczeń na ocenę z zaokrągleniem do dwu miejsc po przecinku z uwzględnieniem ocen
niedostatecznych.
2. W przypadku studiów, których program przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin
dyplomowy podstawą do obliczenia ostatecznej oceny ze studiów są:
• średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń na ocenę z zaokrągleniem do dwu miejsc po
przecinku z uwzględnieniem ocen niedostatecznych;
• ocena pracy;
• ocena egzaminu dyplomowego.
3. Ostateczna ocenę ze studiów oblicza się jako sumę następujących składników:
• 0,7 średniej ocen toku studiów,
• 0,2 oceny pracy,
• 0,1 oceny egzaminu.
§6
1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Na
świadectwo ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą:
• do 3,4 – dostateczny,
• powyŜej3,40 do 3,80 – dostateczny plus,
• powyŜej 3,80 do 4,20 – dobry,
• powyŜej 4,20 do 4,60 – dobry plus,
• powyŜej 4,60 – bardo dobry.
2. Absolwent, który ukończył więcej niŜ jedną specjalność, dla kaŜdej specjalności otrzymuje osobne
świadectwo ukończenia studiów.
§7
1. Praca dyplomowa powinna być złoŜona nie później niŜ 2 tygodnie przed egzaminem dyplomowym.
2. Egzamin dyplomowy musi być złoŜony w terminie nie dłuŜszym niŜ jeden rok od daty planowego
zakończenia studiów.
3. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2 ukończenie studiów będzie moŜliwe jedynie
po wznowieniu studiów i powtórzeniu ostatniego semestru oraz uzupełnieniu róŜnic programowych.
§8
1. W przypadku studiów nie kończących się egzaminem dyplomowym słuchacz musi uzyskać
wszystkie wymagane planem studiów zaliczenia w terminie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od daty
planowego zakończenia studiów. Po przekroczeniu tego terminu następuje skreślenie z listy
słuchaczy.
2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1 ukończenie studiów będzie moŜliwe jedynie
po wznowieniu studiów i powtórzeniu ostatniego semestru oraz uzupełnieniu róŜnic programowych.
Postanowienia końcowe
Zasady odbywania studiów podyplomowych na WDiNP wchodzą w Ŝycie z dniem 1 października 2007
r.

