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UCHWAŁA NR 6 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA  

(ENGLISH STUDIES) 

z dnia 14 maja 2020 r. 
/przyjęta w trybie korespondencyjnym/ 

w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowych kryteriów zmiany formy 
odbywania studiów przez studenta kierunku filologia angielska                       

(English Studies) 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 
2019 r. poz. 190) oraz § 4 i § 15 ust. 1, 2, 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) oraz Uchwały nr 7 Uniwersyteckiej  
Rady ds. Kształcenia 
z dnia 9 kwietnia 2020 r., Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia angielska 
postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Formułuje się wytyczne dotyczące szczegółowych kryteriów zmiany formy 
odbywania studiów przez studenta kierunku filologia angielska. 

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej: 
 Elżbieta Foltyńska 
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Załącznik  
do uchwały nr 6 rady  dydaktycznej dla kierunku studiów filologia angielska  z dnia 14 maja 

2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowych kryteriów zmiany formy 
odbywania studiów przez studenta uniwersytetu warszawskiego na kierunku filologia 

angielska (English Studies) 
 

§ 1 
1. Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia angielska określa szczegółowe kryteria 
zmiany formy odbywania studiów przez studenta kierunku filologia angielska 
realizowanych w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej IA: 

1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne; 
2) ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne. 

 
§ 2 

1. Student ma prawo złożyć wniosek o zmianę formy odbywania studiów w IA po 
zakończeniu pierwszego cyklu dydaktycznego, tj. po zaliczeniu pierwszego roku 
studiów. Wniosek kierowany jest do kierownika studiów za pośrednictwem 
Sekretariatu ds. Studenckich. 
 

§ 3 
1. Zmiana formy ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne: 

a) na studiach I stopnia: nie dotyczy, ponieważ IA nie prowadzi studiów 
niestacjonarnych dla tego poziomu studiów; przypadku powołania studiów 
niestacjonarnych, Rada Dydaktyczna przyjmie odpowiednie zasady i kryteria 
zmiany formy studiów 

b) na studiach II stopnia: studia niestacjonarne w IA prowadzone są tylko w trybie 
zaocznym i zmiana formy studiów jest niemożliwa ze względu na znaczne 
różnice programowe; w przypadku powołania studiów niestacjonarnych 
wieczorowych, Rada Dydaktyczna przyjmie odpowiednie zasady i kryteria 
zmiany formy studiów 
 

 
§ 4 

2. Zmiana formy ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne: 
a) na studiach I stopnia: nie dotyczy, ponieważ IA nie prowadzi studiów 

niestacjonarnych dla tego poziomu studiów; w przypadku powołania studiów 
niestacjonarnych, Rada Dydaktyczna przyjmie odpowiednie zasady i kryteria 
zmiany formy studiów 

b) na studiach II stopnia: zmiana formy studiów ze stacjonarnych na 
niestacjonarne zaoczne (studia niestacjonarne w IA prowadzone są tylko w 
trybie zaocznym) jest możliwa po uzyskaniu zaliczenia pierwszego cyklu, tj. po 
uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie 
pierwszego roku studiów II stopnia. Zatem, wymaganą średnią po pierwszym 
roku studiów określa się na minimalnym poziomie 3,0. Nie ustala się żadnych 
kryteriów dodatkowych. W przypadku powołania studiów niestacjonarnych 
wieczorowych, Rada Dydaktyczna przyjmie odpowiednie zasady i kryteria 
zmiany formy studiów. 
 

 



Szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta kierunku 
filologia angielska mają zastosowanie wobec osób rozpoczynających studia od 1 
października 2020 r. 


