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UCHWAŁA NR 6 
RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez 
studenta w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji 

Europejskiej UW 

Na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UWz 19 czerwca 2019 r. poz. 186) oraz Uchwały nr 7 Uniwersyteckiej Rady 
ds. Kształcenia (Dz. UW z 9 kwietnia 2020 r. poz. 7) rada dydaktyczna postanawia, co 
następuje: 

§1 

Zatwierdza się̨ szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez 
studenta w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej 
UW, które stanowią̨ załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej: A. Sochal 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 
 



Załącznik 
 do uchwały nr 6.2020 RADY DYDAKTYCZNEJ z dnia 28 maja 2020 w sprawie 

szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta w Centrum 
Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA ZMIANY FORMY ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ 
STUDENTA W CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I 

EDUAKCJI EUROPEJSKIEJ UW 

§ 1 

Zmiana formy odbywania studiów przez studenta CKNJOiEE następuje na 
wniosek studenta. 

§ 2 

Student składa wniosek o zmianę formy studiów po terminowym zaliczeniu 
etapu studiów. 

§ 3 

Student studiów niestacjonarnych zaocznych może zmienić formę odbywania 
studiów na studia stacjonarne pod warunkiem: 

1. uzyskania średniej łącznie z trzeciego i czwartego etapu studiów nie mniejszej 
niż 4,6  

2. terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów określonych programem 
studiów przypisanych do trzeciego i czwartego etapu studiów  

3. braku warunkowych zaliczeń przedmiotów. 

  § 4 

Student studiów stacjonarnych może zmienić formę odbywania studiów na 
studia niestacjonarne zaoczne pod warunkiem: 

1. terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów określonych programem 
studiów przypisanych do danego etapu  

2. braku warunkowych zaliczeń przedmiotów. 

§ 5 

Zmiana formy studiów, o której mowa w § 4 może nastąpić jedynie po zaliczeniu 
czwartego etapu studiów i dotyczyć wyłącznie III roku studiów niestacjonarnych 
zaocznych w roku akad. 2020/2021, z uwagi na ich wygaszanie.   

§ 6 

Dyrektor Centrum ds. kształcenia ustala różnice programowe do uzupełnienia 
przez studenta zmieniającego formę odbywania studiów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od 1 
października 2020r. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej 


