Informacja dla studentów I stopnia immatrykulowanych przed 1.10. 2015
(nie dotyczy studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, komunikacji wizerunkowej, filologii klasycznej
oraz filologii klasycznej i kultury śródziemnomorskiej)

Szanowni Państwo,
informacja ta dotyczy studentów Wydziału Filologicznego (oprócz kierunków wyżej wymienionych),
którzy:
- immatrykulowali się przed 1.10.2015 r.,
- realizowali programy studiów bez określonych efektów kształcenia definiowanych według Krajowych
Ram Kwalifikacji,
- nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium (komplet wpisów z zaliczeń
i egzaminów).
Tacy studenci powinni w roku akademickim 2015/2016 i w latach następnych oprócz zapisania się na
powtarzane przedmioty (z opłatą) wpisać się również w semestrze zimowym i letnim na seminarium
dyplomowe-licencjackie (tylko wtedy, jeśli ich program nie przewidywał przygotowania i złożenia pracy
dyplomowej-licencjackiej).
Realizowanie seminarium licencjackiego odbywać się będzie na studiach stacjonarnych bez opłat. Opłat na
studiach stacjonarnych nie będzie się pobierać również za realizację pozostałych przedmiotów,
wynikających z różnic w efektach kształcenia uzyskiwanych wg nowego i starego programu.
Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) realizowanie seminarium licencjackiego oraz różnic
programowych jest odpłatne.
Różnice, o których mowa wyżej (wiążące się również z napisaniem pracy licencjackiej i przystąpieniem do
egzaminu dyplomowego), wyznacza każdemu studentowi, powtarzającemu przedmioty ostatniego etapu
studiów, zastępca dyrektora instytutu/katedry ds. dydaktycznych. Należy się do niego zgłosić w tej sprawie
przed zapisem na zajęcia i rozpoczęciem semestru.
Zgodnie z §47 Regulaminu studiów w UWr student, który uzyskał absolutorium i nie złożył pracy
dyplomowej do końca ostatniego semestru, jest skreślany z listy studentów. W terminie 2 lat od daty
skreślenia może on wystąpić o wznowienie studiów w celu ich ukończenia, tzn. złożenia pracy dyplomowej
i zdania egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Osoby, które uzyskały absolutorium w terminie nie
przekraczającym okresu 2 lat, będą kończyły studia na dotychczasowych zasadach, bez wyznaczania różnic
programowych. Po upływie tego terminu wznowienie studiów będzie mogło nastąpić tylko w trybie
reaktywacji.
Osobom, które nie zdały w roku ak. 2014/15 egzaminu licencjackiego lub nie przystąpiły do niego
w ustalonym terminie, przysługuje, zgodnie z §48.1 Regulaminu studiów w UWr, drugi termin. Jeśli student
nie zda egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub nie przystąpi do niego, zostaje skreślony z listy
studentów.
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