Uchwała Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w sprawie
zasad uzupełniania wiedzy, kompetencji i kwalifikacji
na studiach II stopnia na kierunku europeistyka
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

§1
1.

2.
3.

Niniejsza uchwała dotyczy osób, które zostały przyjęte na I rok studiów II stopnia (magisterskich), a które nie posiadają dyplomu
ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka, w celu uzyskania wiedzy, kompetencji i kwalifikacji w zakresie europeistyki na
poziomie spełniającym wymogi studiów magisterskich.
Student ma obowiązek uzupełnienia minimum wiedzy, kompetencji i kwalifikacji w zakresie europeistyki odpowiadającym wymogom
studiów I stopnia na kierunku europeistyka.
Z obowiązku, o którym mowa w ust 2. należy wywiązać się w terminie określonym przez Dyrektora Instytutu, nie dłuższym jednak niż do
końca 4 semestru studiów II stopnia.
§2

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Studenci, o których mowa w § 1 pkt. 1 zobowiązani są do zaliczenia następujących przedmiotów:
a. Ekonomia
b. Nauka o polityce
c. Prawo UE
d. Społeczeństwa i kultura Europy
e. System instytucjonalny Unii Europejskiej
Wymienione wyżej przedmioty mieszczą się w ramach przewidzianego w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym limitu nadwyżki 30
punktów ECTS, za który uczelnia nie pobiera dodatkowej opłaty.
Ponadto zaleca się (tryb nieobligatoryjny) zaliczenie w ramach bezpłatnego limitu następujących przedmiotów:
a. Historia integracji europejskiej
b. Współczesne systemy polityczne
c. Wprowadzenie do polityk Unii Europejskiej
Wymóg określony w ust. 1 i zalecenie określone w ust. 2 dotyczą wyłącznie wykładów.
Nazwy przedmiotów określonych w ust. 1 mogą ulec zmianie w danym planie zajęć.
Studenci, którzy w ramach dotychczasowych studiów uzyskali zaliczenie z któregoś z przedmiotów określonych w ust. 1 (w ramach studiów
na pokrewnych kierunkach), mogą być zwolnieni z obowiązku jego zaliczenia.

§3
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Indywidualny plan zaliczenia poszczególnych przedmiotów student ustala z opiekunem roku.
Opiekun roku opiniuje na piśmie podanie skierowane przez studenta do Dyrektora Instytutu Politologii, zawierające wykaz
przedmiotów do uzupełnienia.
Dyrektor Instytutu Politologii może zwolnić studenta z zaliczenia danego przedmiotu, jeśli uzna, że przedstawiony przez studenta
wykaz osiągnięć dydaktycznych w ramach dotychczasowych studiów spełnia wymogi odpowiadające tzw. minimum politologicznemu
(zob. § 2 ust 1).
Decyzję w sprawie uzupełnienia tzw. minimum politologicznego podejmuje Dyrektor Instytutu Politologii, biorąc pod uwagę opinię
opiekuna roku.
Dyrektor Instytutu Politologii może przekazać w/w kompetencje: swojemu Zastępcy ds. studenckich lub innej wskazanej osobie.
Od decyzji Dyrektora Instytutu Politologii przysługuje studentowi odwołanie do Rektora (Prorektora ds. studenckich).
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Instytutu Politologii.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Radę Wydziału.

Warszawa, dnia 7. maja 2012 roku

