REGULAMIN
niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i
absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego

Postanowienia ogólne
§1
1. Studia niestacjonarne I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów
nauczycielskich kolegiów języków obcych (dalej: NKJO) działających pod opieką
naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego (dalej: „studia”), przeznaczone są
wyłącznie dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką
naukowo-dydakyczną Uniwersytetu Śląskiego.
Przyjmowanie na studia
§2
1. Podstawą przyjęcia w poczet studentów Uczelni jest pomyślne spełnienie przez
kandydata kryteriów rekrutacji określonych uchwałą Senatu Uczelni.
2. Nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
3. Student Uczelni otrzymuje indeks oraz legitymację studencką.
4. Przełożonym studentów Uczelni jest rektor; przełożonym studentów wydziału jest
dziekan.
5. Kierownik jednostki powołuje komisję rekrutacyjną, ogłasza zasady organizacji
przyjmowania na studia, limit miejsc i zasady płatności, określając jednocześnie
termin i miejsce składania dokumentów.
§3
1. 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
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§4
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do złożenia w
dziekanacie Wydzialu Filologicznego w Sosnowcu Uniwersytetu 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) podania - ankiety osobowej - według ustalonego wzoru.
d) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości,
e) dwóch fotografii, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych oraz jedną w formie elektronicznej określonej w
zarządzeniu Rektora,
f) kopii obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
g) dowodu wniesienia opłaty za studia.
2. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.

Odpłatność za studia
§5
1. Studia są odpłatne.
2. Wysokość opłat ustala Rektor, na wniosek kierownika jednostki prowadzącej
studia.
3. Opłaty za studia wnoszone są semestralnie jednorazowo.

§6
1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:
a. student złoży na piśmie rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia
zajęć dydaktycznych;
b. zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.
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2. Po rozpoczęciu zajęć, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek
studenta, decyzją kierownika jednostki prowadzącej studia, opłata podlega
zwrotowi w proporcjonalnej części, liczonej od daty złożenia rezygnacji ze studiów.
3. Pisemną rezygnację ze studiów wraz z wnioskiem o zwrot części opłaty student
składa na piśmie do koordynatora studiów.
§7
1. Opłaty za studia wnosi się na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego, podany
przez sekretariat studiów.
2. Brak wniesienia opłaty przez studenta w ustalonym terminie jest podstawą do
nieprzyjęcia go na studia lub skreślenia go przez kierownika jednostki
prowadzącej studia z listy studentów.

Organizacja studiów
§8
1. Studia odbywają się w systemie jednosemestralnym.
2. Rozpoczęcie zajęć na studiach następuje w terminie wyznaczonym przez
kierownika jednostki.
3. Na pierwszym spotkaniu koordynator studiów wyznaczony przez kierownika
jednostki przekazuje studentom harmonogram zajęć oraz zapoznaje ich z:
a. programem i metodami prowadzenia zajęć,
b. stosowanymi pomocami dydaktycznymi,
c. sposobami sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zaliczania zajęć,
d. warunkami uzyskania stopnia licencjata

Zaliczenie zajęć oraz ukończenie studiów
§9
1. Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymagań określonych
w planie i programie studiów.
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§ 10
1. Egzamin przeprowadza wykładający dany przedmiot. W przypadku przedmiotów
wykładanych przez więcej niż jednego wykładowcę, możliwe jest przeprowadzenie
egzaminu przez nauczycieli akademickich wyznaczonych przez kierownika
studiów.
2. Na studiach stosuje się następującą skalę ocen:
— bardzo dobry – 5,0,
— dobry plus – 4,5,
— dobry – 4,0,
— dostateczny plus – 3,5,
— dostateczny – 3,0,
— niedostateczny – 2,0.
3. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi
przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego
niezdanego przedmiotu.
§ 11
1. Studia kończą się egzaminem licencjackim na ogólnych zasadach określonych w
Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim.
§ 12

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie szóstego
semestru studiów oraz ukończenie nauki w NKJO, potwierdzone dyplomem
ukończenia NKJO.
2. 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
studiów, jednak nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem tego
egzaminu.
3. Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika
jednostki. W skład komisji wchodzą: przewodniczący - , zastępca
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przewodniczącego, sekretarz, oraz dwaj egzaminatorzy z kierunków studiów i
specjalności odpowiadającym specjalnościom w NKJO.
4. Przy ocenie wyniku egzaminu stosuje się oceny określone w § 10 ust. 2.
5. Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym składanym w języku specjalności.
6. Egzamin licencjacki obejmuje dwa przedmioty:
Wybrane zagadnienia metodyki 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.
7. Warunkiem zdania egzaminu, a więc uzyskania na dyplomie licencjackim oceny
pozytywnej, jest uzyskanie ocen pozytywnych z obu zdawanych przedmiotów.
8. Ocena końcowa na dyplomie licencjackim jest średnią oceny uzyskanej na
egzaminie dyplomowym i średniej studiów.

§ 13
1. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu licencjackiego, a także
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie
dziekan wyznacza drugi termin, jako ostateczny.
2. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się po upływie jednego miesiąca
i najpóźniej do trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan
decyduje o skreśleniu z listy studentów.
§ 14
1. Po ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom ich ukończenia.

Prawa i obowiązki studenta
§ 15

5

1. Studentowi przysługuje prawo do:
a. uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach planu i programu studiów,
b. korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Śląskiego, na zasadach
ustalonych w Uczelni,
c. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i zasobów dydaktycznonaukowych Uniwersytetu Śląskiego w ramach zajęć prowadzonych na studiach,
d. wyrażania ocen i opinii o zajęciach odbywanych w ramach studiów oraz o
prowadzących je nauczycielach akademickich, w trybie i na zasadach określonych
odrębnie,
e. odwołania do kierownika studiów w sprawach dotyczących zaliczeń i egzaminów.
§ 16
Student zobowiązany jest do:
a. przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów porządkowych
obowiązujących w obiektach Uniwersytetu Śląskiego,
b. samodzielnego i terminowego wykonywania prac zaliczeniowych i
egzaminacyjnych, jeśli takie są przewidziane w programie studiów,
c. uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w wyznaczonych terminach
oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie i programie studiów,
d. zgłaszania wszelkich zmian dotyczących swoich danych osobowych (np. zmiana
nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, adresu odbierania korespondencji itp.),
jakie mają miejsce w toku studiów.

Rezygnacja ze studiów i skreślenie ze studiów
§ 17
1. Kierownik jednostki prowadzącej studia może skreślić studenta z listy studentów
studiów w przypadku:
a. rezygnacji ze studiów,
b. niezaliczenia zajęć przewidzianych planem i programem studiów,
c. nieprzystąpienia do egzaminu końcowego lub egzaminu licencjackiego
w terminie określonym w planie i programie studiów,
d. rażącego naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu lub przepisów
obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim, a także powszechnie obowiązujących
norm współżycia społecznego i dobrych obyczajów,
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e. niewniesienia, w wyznaczonych terminach, opłaty za studia.
2. Od decyzji o skreśleniu przysługuje słuchaczowi odwołanie do rektora jednostki
prowadzącej studia w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi
się za pośrednictwem kierownika jednostki.

Przepisy końcowe
§ 18
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem …. 2008 r.
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