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Drogi StudencieWydziału Polonistyki,
Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim przyniósł
wiele zmian. Wśród nich nastąpiły też zmiany najważniejszych dla nas
aktów prawnych, między innymi uchwalony został nowy Statut UJ – i
przede wszystkim nowy Regulamin studiów.
Na Wydziale Polonistyki zostały rozwiązane niektóre
problematyczne kwestie związane z tokiem dydaktycznym. Wprowadzono
też wiele nowych rozwiązań, wśród nich także i te związane z
wprowadzeniem nowego Regulaminu studiów. Postanowiliśmy więc
zebrać najważniejsze spośród tych ustaleń i przekazać je do Twojej
wiadomości w sposób najbardziej dla Ciebie wygodny. Mamy nadzieję, że
informacje zamieszczone na tej ulotce okażą się przydatne.
Najpierw jednak garść informacji praktycznych.
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Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki został powołany do
życia wraz z wyodrębnieniem się polonistyki ze struktur Wydziału
Filologicznego. Członkowie samorządu wybierani są na kadencje
dwuletnie (najbliższe wybory odbędą się wiosną 2007 roku). Istniejemy po
to, by pomagać w codziennym działaniu Wydziału Polonistyki i
funkcjonowaniu studentów studiujących na naszym wydziale, co nie
mogłoby odbywać się bez współpracy z Wami wszystkimi. Zapraszamy
więc do kontaktowania się z nami w kwestiach, które stwarzają Wam
problemy, a które przecież pojawiają się dość często. Czekamy też na
Wasze własne pomysły na funkcjonowanie samorządu. Liczymy na to, że
w razie pojawienia się (czy istnienia już) jakichś większych niedogodności
w studiowaniu, pomożecie nam w zauważeniu tych problemów i podjęciu
próby ich rozwiązania. Wiemy, że wiele spraw wymaga naprawienia,
jednak zapewne są i takie kwestie, których po prostu nie dostrzegamy.
Zapraszamy więc do kontaktowania się z nami za pomocą internetu, a
przede wszystkim do kontaktu „na żywo” na naszych dyżurach czy na
korytarzach „Gołębnika”.
Samorząd studentów nie jest jedyną organizacją studencką
działającą przy Wydziale Polonistyki. Prężnie (mniej lub bardziej) działają
Koła Naukowe: Edytorów, Językoznawców Studentów, Komparatystów,
Studentów Wiedzy o Kulturze, Teatrologów. Na całym Uniwersytecie
Jagiellońskim istnieje ponad 100 kół naukowych, a także liczne inne
organizacje studenckie. Informacje o nich wszystkich znajdują się na
stronach internetowych UJ: www.uj.edu.pl.
Coraz więcej ważnych informacji i ogłoszeń można znaleźć też na
stronach
internetowych
Wydziału
Polonistyki
UJ:
www.polonistyka.uj.edu.pl.
Szczegółowe informacje na nasz temat znajdziecie w gablotce w
budynku przy ul. Gołębiej 20. Najważniejsze ogłoszenia zamieszczamy też
na tablicach ogłoszeń wszystkich roczników. Zapraszamy też do
odwiedzania stron internetowych Samorządu Studentów, gdzie znaleźć
można wiele przydatnych informacji (www.samorzad.uj.edu.pl).
Wydziałowa Rada
Samorządu Studentów
Wydziału Polonistyki UJ
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Ustalenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej związane
z tokiem dydaktycznym:
Od bieżącego roku wszystkie specjalności mają swoich
opiekunów. Są nimi: spec. nauczycielska – prof. Jadwiga Kowalikowa,
wiedza o kulturze – prof. Ryszard Nycz, edytorstwo – prof. Janusz
Gruchała, komparatystyka – prof. Maria Korytowska, specjalizacja Kultura
Litwy – prof. Andrzej Romanowski, teatrologia – prof. Jan Michalik,
dramatologia – prof. Maria Sugiera.
Wyznaczeni zostali też opiekunowie praktyk zawodowych
na poszczególnych specjalnościach. Są to odpowiednio: spec.
nauczycielska – dr Maria Madej, wiedza o kulturze – dr Elżbieta Rybicka,
edytorstwo – dr Justyna Kiliańczyk-Zięba, komparatystyka – dr Katarzyna
Mroczkowska-Brand.Opiekunem praktyk nauczycielskich dla studentów
specjalności innych niż nauczycielska jest dr Witold Bobiński.
Wydziałowa Komisja Dydaktyczna uregulowała kwestię
przyznawania studentom specjalności: edytorstwo, komparatystyka i
wiedza o kulturze punktów za zaliczenie bloku pedagogicznego. Od tego
roku każdy student tych specjalności wraz z rozpoczęciem studiów (na
początku października) deklaruje, czy zamierza zaliczyć blok
pedagogiczny. Jeśli zdecyduje się na to, zajęcia, w których będzie
uczestniczył, będą punktowane tak samo, jak dla specjalności
nauczycielskiej – punkty w ten sposób zdobyte utworzoną osobną pulę
punktów, oceny z nich nie będą wliczane do średniej ocen za dany rok ani
do średniej ze studiów, gdyż są to dla tych studentów przedmiooty
nadobowiązkowe. Zaliczanie tych przedmiotów nie będzie miało wpływu
na zaliczanie przez studenta kolejnych lat studiów. Będą one jednak
wpisywane do indeksów i kart egzaminacyjnych. Potwierdzenie zaliczenia
tych przedmiotów znajdzie się w suplemencie do dyplomu. Rezygnacja
przez studenta edytorstwa, komparatystyki i wiedzy o kulturze z zaliczania
przedmiotów bloku nauczycielskiego jest ostateczna. Prodziekan ds.
studenckich po zgłoszeniu takiej rezygnacji nie będzie przyznawał
ponownie studentom prawa do zaliczania przedmiotów bloku
nauczycielskiego.
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W przypadku osób podejmujących studia II stopnia w
ramach innej niż wcześniej specjalności – oceny z nadrabianych
przedmiotów nie będą wchodziły do średniej, a zdobywane w ten sposób
punkty ECTS nie będą wliczane do puli 60 punktów koniecznych do
zaliczenia roku
Utrzymana została możliwość odbywania opcji poza
Wydziałem Polonistyki – za zaliczenie takich kursów student otrzyma tyle
punktów, ile za opcję zaliczaną na Wydziale Polonistyki.
Od tego roku akademickiego zapisy na seminaria
magisterskie i licencjackie odbywają się bezpośrednio u prowadzących –
na seminaria licencjackie – w maju/czerwcu, seminaria magisterskie – we
wrześniu/październiku. Maksymalna liczba uczestników każdego
seminarium to 15 osób.
Egzaminy z lektoratów języków obcych nowożytnych
rozpoczynają się na II roku studiów i powinny kończyć się przynajmniej na
poziomie B2 (zgodnie z podziałem wprowadzonym przez Jagiellońskie
Centrum Językowe); wyjątkiem jest specjalność komparatystyka, gdzie
uczestnictwo w lektoratach studenci rozpoczynają wraz z rozpoczęciem
studiów; na tej specjalności jeden z lektoratów powinien kończyć się
przynajmniej na poziomie B2, drugi zaś – na poziomie B1 lub A2.
Szczegóły dotyczące zapisów na lektoraty oraz zasad uczestniczenia w
nich znajdują się na stronach internetowych Jagiellońskiego Centrum
Językowego.

Nowy Regulamin studiów
Od 1 października bieżącego roku akademickiego na
Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązuje nowy regulamin studiów. Można
go znaleźć w Dziale Nauczania UJ, w sali 57 należącej do samorządu
studentów Wydziału Polonistyki oraz na stronie internetowej:
http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/pliki/Regulamin_31maja2006.pdf
Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem
studiów – wprowadził on wiele nowych rozwiązań, często różniących się
w sposób zasadniczy od zasad obowiązujących dotychczas. Wiele punktów
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nowego regulaminu studiów wymaga jednak doprecyzowania i
jednoznacznej interpretacji. Zajmuje się tym Wydziałowa Komisja
Dydaktyczna, w której skład wchodzi także przedstawiciel studentów.
Poniżej zamieszczamy najważniejsze ustalenia Regulaminu, wraz z
ustaleniami dokonanymi przez Komisję.
I.
Określenie „kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”
będzie się odnosiło głównie do p. prof. Renaty Przybylskiej – Prodziekana
ds. studenckich. Wnioski w formie pisemnej (według wzoru podania
dołączonego do tej ulotki) można składać do Prodziekana ds. studenckich
przede wszystkim w sprawach następujących:
1. Wpis na następny rok studiów, jeśli student uzyskał co najmniej 50
punktów ECTS i zaliczył przedmioty na danym roku obligatoryjne
oraz uzupełnił ewentualną różnicę punktową z poprzedniego roku i
spełnił inne wymogi konieczne do zaliczenia danego roku (por.
§10.6 Regulaminu).
2. Zaliczenie nadwyżki punktowej z danego roku na poczet
następnego roku lub kolejnych lat studiów z dokładnym
wskazaniem kursów, które stanowią taką nadwyżkę (por. §11.1).
3. Uznanie ważności przedmiotów zaliczonych ponad 5 lat temu (por.
§11 punkty 2 i 5 Regulaminu).
4. Powtarzanie roku (por. §13 punkt: 1, 2, 3). UWAGA: powtarzanie I
roku studiów I stopnia jest wykluczone; student może powtarzać
rok tylko jeden raz w toku studiów.
5. Egzamin komisyjny (por. §15 Regulaminu).
6. Zmiana promotora pracy licencjackiej lub magisterskiej (por.
§17.3).
7. Przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej
o kolejne dodatkowe 6 miesięcy – tylko bardzo ważne
udokumentowane przyczyny losowe, np. długotrwała choroba,
urodzenie dziecka (por. §18.3).
8. Przedłużenie terminu obrony pracy o kolejny miesiąc (§18.4).
9. Ustalenie drugiego – ostatecznego – terminu obrony (§18.5).
10. Wyznaczenie dodatkowego recenzenta, jeśli jedna z ocen
recenzenta jest niedostateczna (§19.3).

5

11. Eksternistyczne zaliczanie zajęć (§24.4). Przed złożeniem podania
student powinien uzyskać pisemną zgodę prowadzącego przedmiot
i dołączyć ją do podania.
12. Przyznanie indywidualnego toku studiów lub indywidualnej
organizacji studiów (§24 punkt: 1, 2, 3). Do podania należy
dołączyć:
- potwierdzenie średniej z dotychczas odbytych studiów z
sekretariatu,
- zgodę samodzielnego pracownika naukowego Wydziału
Polonistyki na podjęcie się funkcji opiekuna naukowego danego
studenta,
- proponowany przez opiekuna naukowego indywidualny tok lub
indywidualną organizację studiów,
- uzasadnienie wniosku.
ITS jest przyznawany na jeden dany rok akademicki. W kolejnym
roku można ewentualnie wniosek ponowić.
13. Zgoda na studia równoległe na drugiej specjalności lub kierunku
studiów (§25.2).
14. Zmiana kierunku lub specjalności (§26) – możliwa po zaliczeniu I
roku ale wykluczona na ostatnim roku studiów I stopnia jak i studia
II stopnia (§26.5).
15. Przyjęcie na studia studenta innej uczelni wyłącznie od II roku (§29
punkt 1, 2).
16. Urlop roczny (§30). UWAGA – przysługuje tylko jeden raz w toku
studiów na 12 miesięcy; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej
skorzystanie z urlopu wstecznego jest niemożliwe!
17. Zaliczanie zajęć i egzaminów w trakcie urlopu (§31).
18. Wznowienie studiów (§33.2).
19. Sposób obliczania średniej ze studiów – według starych zasad lub
według nowych – tzw. średnia ważona (§38 punkt 9, 10).
Sprawy te nie wymagają osobistego stawienia się u pani Prodziekan –
rozpatrywane będą odpowiednio udokumentowane wnioski w powyższych
sprawach, które złożyć można np. w sekretariacie studenckim.
Pozostałe kwestie załatwiane są przez prowadzących przedmioty i
sekretariat studencki.
II.
Część dotychczasowych kompetencji Prodziekana ds. studenckich
– została przekazana prowadzącym przedmioty. O ich kompetencjach
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informują następujące punkty Regulaminu: §5.3, §6.4, §12.2, §12.3, §12.6,
§12.7, §24.4.
III.
Wszelkie kwestie załatwiane zgodnie z Regulaminem „na wniosek
studenta” – są załatwiane przez sekretariat studencki.
IV.
Zmienione zostały zasady zaliczania roku akademickiego – teraz
podstawą zaliczenia roku nie jest zaliczenie kursów – a zdobycie
odpowiedniej ilości punktów przeliczeniowych – ECTS (dział III
Regulaminu studiów; zgodnie z §10.6 istnieje możliwość zaliczenia roku
studiów po uzyskaniu jedynie 50 punktów przeliczeniowych). Jednak
korzystając z możliwości przewidzianych przez Regulamin, Komisja
postanowiła dokładnie określić przedmioty obligatoryjne do zaliczenia
poszczególnych lat studiów, których nie będzie można odkładać na inne
lata, przedmiotów sekwencyjnych, a także przedmiotów „ruchomych”.
Lista owych przedmiotów zostanie wkrótce podana do wiadomości
studentów.
V.
Do wprowadzanej przez Regulamin średniej ważonej (§5, pkt. 5)
wliczane będą jedynie oceny z egzaminów. Bez zmian pozostaje sposób
zaliczania przedmiotów niekończących się egzaminem – student będzie
otrzymywał zaliczenie bez oceny.
VI.
Średnia ze studiów liczona będzie na dotychczasowych zasadach –
tzn. ¼ stanowi ocena pracy dyplomowej, ¼ ocena z obrony pracy a ½
średnia ocen z przedmiotów objętych programem studiów.
VII. Dopuszczalne będzie usprawiedliwianie przez studentów
nieobecności na egzaminach – w tym celu student w ciągu tygodnia od
terminu egzaminu powinien przedłożyć usprawiedliwienie swojej
nieobecności w formie pisemnej prowadzącemu przedmiot. Każdorazowo
prowadzący przedmiot ustali tryb i miejsce składania usprawiedliwień.
Usprawiedliwienie nieobecności wiąże się z zachowaniem prawa do
dwóch terminów egzaminu.
VIII. Od tego roku akademickiego nie obowiązuje tzw. „dwója
dziekańska” – za nieobecność na I terminie egzaminu student nie będzie
otrzymywał oceny niedostatecznej, traci natomiast prawo do tego terminu
(§12.5).
IX.
Zmieniają się także zasady dotyczące egzaminu komisyjnego (§15)
– od tego roku egzamin komisyjny będzie odbywał się jedynie w razie
stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu poprzednich terminów
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egzaminu, nie zaś w przypadku otrzymania przez studenta oceny
niedostatecznej w trakcie dwóch poprzednich terminów egzaminu.
X.
Jako że zmieniły się zasady powtarzania roku (§13), ustalone
zostały opłaty za powtarzanie poszczególnych przedmiotów. Koszt
powtarzania kursu będzie zależny od ilości punktów ECTS przypisanych
do tego kursu. 1 punkt przeliczeniowy ECTS jest wart 31 zł, natomiast
powtarzanie egzaminu – 75 zł.

Wydziałowa Komisja Ekonomiczna
Komisja ta zajmuje się sprawami bytowymi studentów
Wydziału Polonistyki: rozdziela stypendia socjalne, na wyżywienie, na
zamieszkanie i naukowe, a także zapomogi losowe i miejsca w domach
studenckich. Dyżury członków komisji odbywają się przy ul. Gołębiej 14,
w sali 57. Przewodniczący Komisji ma swój dyżur w siedzibie Samorządu
Studentów (podziemia Collegium Novum).
Studenci rozpoczynający I rok studiów składają podania o
przyznanie miejsca w Domu Studenckim wraz z odpowiednimi
zaświadczeniami o zarobkach rodziców w sekretariacie ds. studenckich.
Podania rozpatrywane są na początku września.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc w domach
studenckich podstawowym kryterium przyznania miejsca w akademiku jest
dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie studenta.
Student, który nie otrzymał miejsca w akademiku, może
złożyć odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej Komisji Ekonomicznej.
Podania o stypendium socjalne, na wyżywienie i na
zamieszkanie składa się na początku października (dokładny termin jest
ogłaszany w pierwszym tygodniu października). Dokumenty, jakie należy
złożyć, podaje Regulamin Przyznawania Świadczeń Pomocy Materialnej
(dostępny na stronie Samorządu Studentów).
Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje student, który
uzyskał odpowiednią średnią ocen i złożył w sekretariacie indeks do 30
września. Kryteria przyznawania stypendiów naukowych są ogłaszane w
październiku każdego roku akademickiego.
Stypendia są wpłacane na konto studenta, nie ma
możliwości otrzymywania ich w gotówce.
8

