Sosnowiec, dn. 19.12.2008

PT. Dyrektorzy
Nauczycielskich Kolegiów Języków
Obcych
pod opieką naukowo-dydaktyczną
Uniwersytetu Śląskiego
Szanowni Państwo,
W związku ze zapowiadaną w ostatnich miesiącach zmianą trybu przeprowadzania
egzaminów licencjackich niniejszym informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakładów kształcenia nauczycieli) uzyskanie tytułu licencjata przez absolwentów NKJO
pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego będzie możliwe tylko po
odbyciu przez studentów niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i
absolwentów NKJO w poniżej podanym trybie.
Poniżej podajemy informacje, które, jak sądzimy, pozwolą Państwu na optymalizację
organizacji zajęć

kolegiach. Prosimy równocześnie o przekazanie tych informacji

słuchaczom NKJO.
1. Studia przeznaczone są dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO
działających pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego.
2. Zajęcia będą odbywać się będą w soboty (4 zjazdy) w budynku neofilologii w
Sosnowcu przy ul. Grota-Roweckiego 5.
3. Program studiów obejmuje 60 godzin zajęć (6 godzin szkoleń, 24 godziny
wykładów i konsultacji oraz 30 godzin e-learningu, nie wymagającego obecności
studentów w Sosnowcu, wymagających jednak dostępu do Internetu).
4. Warunkiem kwalifikacji na studia jest:
a) w przypadku absolwentów: ukończenie nauki w nauczycielskim
kolegium języków obcych i legitymowanie się dyplomem ukończenia
NKJO
b) w przypadku słuchaczy: zaliczenie V semestru nauki w
nauczycielskim kolegium języków obcych, potwierdzone
odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez NKJO

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do złożenia w
Uniwersytecie Śląskim pomiędzy 1 lutego a 20 marca każdego roku następujących
dokumentów:
a) w przypadku absolwentów: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia NKJO
b) w przypadku słuchaczy: zaświadczenie o zaliczeniu V semestru nauki w
NKJO wystawione przez władze NKJO
c) podanie - ankieta osobowa - według ustalonego wzoru.
d) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
e) dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych oraz jedną w formie elektronicznej określonej w
zarządzeniu Rektora,
f) kopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
g) dowód wniesienia opłaty za studia.
6. Studia są odpłatne. Opłata za semestr wynosi w roku 2008/2009 - 650 zł.
7. Warunkiem złożenia przez kandydatów ubiegających się o studia dokumentów jest
wniesienie opłaty za studia.
8. Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymagań określonych w planie i
programie studiów, tj. otrzymanie zaliczeń i zdanie egzaminów.
9. Studia kończą się egzaminem licencjackim.
10. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zdanie wszystkich
egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów w
Uniwersytecie Śląskim oraz ukończenie nauki w NKJO, potwierdzone
dyplomem ukończenia NKJO.
11. Dyplom ukończenia NKJO lub w uzasadnionych przypadkach zaświadczenie o
ukończeniu NKJO studenci zobowiązani są przedłożyć sekretarzowi komisji
przeprowadzającej egzamin licencjacki w terminie podanym przez Kierownika
jednostki, jednak nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem tego
egzaminu.
12. Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym składanym w języku specjalności.
13. Egzamin licencjacki obejmuje dwa przedmioty:
metodykę nauczania języków obcych (obowiązkowo),
oraz do wyboru jeden z poniższych przedmiotów:
Wybrane zagadnienia językoznawstwa
Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa.

Wybrane zagadnienia realioznawstwa / nauki o kulturze i historii danego
obszaru językowego.
14. Warunkiem zdania egzaminu, a więc uzyskania na dyplomie licencjackim oceny
pozytywnej, jest uzyskanie ocen pozytywnych z obu zdawanych przedmiotów.
15. Ocena końcowa na dyplomie licencjackim jest średnią uzyskanych ocen.
16. Po ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom ich ukończenia.

Słuchaczom NKJO informacji dotyczących niestacjonarnych studiów I stopnia dla
słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO, udzielać będzie dziekanat Wydziału
Filologicznego począwszy od 1 lutego 2009 r.
Wszelkie pytania dotyczące organizacji studiów prosimy kierować na adres pocztowy
koordynatora studiów: licencjat.dla.nkjo@gmail.com

Z wyrazami szacunku

