ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH W WARSZAWIE
SWPS UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNOSPOŁECZNEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§1
Zasady studiowania na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie (zwanym dalej: „WNH”)
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (zwanego dalej: „Uniwersytetem SWPS”)
określają w szczególności:
1) zasady rejestracji studentów na zajęcia, w tym zakres samodzielnego dokonywania zapisów
przez studenta oraz zakres dowolności zmiany zajęć po ich rozpoczęciu,
2) warunki konieczne do zakwalifikowania studenta na kolejny rok lub semestr studiów,
3) kryterium uznania postępów w nauce po pierwszym semestrze oraz sposób stwierdzania
braku postępów w nauce,
4) zakres zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Regulaminu studiów
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
31/2021 Senatu Uniwersytetu SWPS z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu studiów w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (zwanego dalej:
„Regulaminem studiów”) oraz sposób stwierdzania braku udziału w tych zajęciach,
5) zasady ustalania zajęć równoważnych zajęciom nieorganizowanym w danym roku
akademickim oraz zajęciom nieorganizowanym do końca studiów studenta, oraz
informowania o tym studentów, którzy powtarzają zajęcia.
W indywidualnych sprawach studenckich w toku studiów decyzje podejmuje Dziekan lub osoba
działająca na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dziekana, chyba że rozstrzygnięcie
sprawy zależy od innego organu wskazanego w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej dalej: „Ustawą”), Regulaminie studiów lub odpowiednim
akcie wewnątrzuczelnianym.
W pozostałych sprawach decyzje podejmuje organ wskazany w Regulaminie studiów.
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, student może wnieść odwołanie do Rektora w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia w Wirtualnej Uczelni – internetowej platformy komunikacji dla studentów
znajdującej się pod adresem portal.swps.edu.pl (zwanej dalej: „Wirtualną Uczelnią”).
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, student wnosi za pośrednictwem Dziekana
Wydziału, który w przypadku uznania, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może
wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

ZASADY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA, UDZIAŁ W ZAJĘCIACH, ZALICZANIE ZAJĘĆ
§2

1. Przed rozpoczęciem kolejnego semestru nauki studenci są rejestrowani na zajęcia obowiązkowe
i niewybieralne przez pracowników Centrum Spraw Studenckich (zwanego dalej: “CSS”).
Przedmioty takie są co do zasady uruchomione i mogą być odwołane lub zmienione wyłącznie
w sytuacjach wyjątkowych.
2. Na zajęcia wybieralne, o których mowa w ust. 3, studenci zobowiązani są do dokonania
samodzielnego zapisu za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.
3. Studenci wybierają samodzielnie zajęcia wybieralne: seminaria dyplomowe, zajęcia
specjalnościowe, zajęcia specjalizacyjne, zajęcia fakultatywne, zajęcia z wychowania fizycznego,
lektoraty języka obcego.
4. Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków i form studiów dotyczące zapisów, w tym
terminy zapisów, publikowane są na Wirtualnej Uczelni.
5. Oferta zajęć do samodzielnego wyboru przez studenta ustalana jest w każdym roku akademickim
w obrębie danego rocznika, kierunku i formy studiów.
6. Możliwość zapisu na niektóre zajęcia może zależeć od wcześniejszego zaliczenia innych zajęć,
zgodnie z programem studiów.
7. W przypadku zajęć, na które student zapisuje się samodzielnie, również samodzielnie może
zrezygnować z realizacji wybranych zajęć. Rezygnacja samodzielna możliwa jest do pierwszych
zajęć danego przedmiotu.
8. Zapis na zajęcia spoza planu studiów, na wniosek studenta i za zgodą Dziekana, dokonuje CSS.
9. Decyzję o uruchomieniu seminariów dyplomowych, zajęć specjalnościowych, zajęć
specjalizacyjnych i zajęć fakultatywnych podejmuje Dziekan na podstawie liczby zapisanych
studentów.
10. Student dokonuje samodzielnego zapisu także na zajęcia powtarzane, zajęcia stanowiące różnice
programowe oraz zajęcia z przyspieszenia toku studiów. Udział w zajęciach powtarzanych oraz
w zajęciach wynikających z przyspieszonego toku studiów podlega opłatom zgodnie z umową
o warunkach odpłatności za studia.
11. W przypadku konieczności powtórzenia zajęć, które w danym roku akademickim bądź do końca
studiów studenta nie są organizowane, Dziekan z urzędu lub na wniosek studenta wyznacza zajęcia
równoważne. Zajęcia równoważne zapewniają zrealizowanie przez studenta efektów uczenia się
zgodnych z odpowiednimi zajęciami nieorganizowanymi oraz uzyskanie wymaganej programem
studiów liczby punktów ECTS.
12. Dziekan może w drodze zarządzenia ustalić wykaz zajęć realizowanych w zastępstwie zajęciom
nieorganizowanym w danym roku akademickim. Wykaz publikowany jest za pośrednictwem
Wirtualnej Uczelni. W takim przypadku, wniosek studenta o którym mowa w ust. 11 nie jest
wymagany.
§3
1. Zapisy mogą być podzielone na etapy czasowe. Kolejność prawa do zapisów poprzedzających dany
rok akademicki („Zapisy Główne”) zależy od średniej arytmetycznej liczonej ze wszystkich ocen
uzyskanych w ostatnim pełnym roku akademickim, zaś kolejność prawa do zapisów
poprzedzających semestr letni („Zapisy Międzysemestralne”) może zależeć od średniej
arytmetycznej liczonej ze wszystkich ocen uzyskanych w ostatnim pełnym roku akademickim.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
1. Studenci z tytułem VIS mają prawo do jednokrotnego przystąpienia do zapisów w kolejnym roku
akademickim w pierwszej kolejności.

2. W przypadku studentów powtarzających rok studiów lub powracających z urlopu, o kolejności
prawa przystąpienia do zapisów decyduje średnia obliczona na koniec ostatniego pełnego roku
studiów.
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§4
Zaliczanie zajęć odbywa się na podstawie kryteriów określonych w sylabusie.
W przypadku orzeczenia wobec studenta kary dyscyplinarnej z powodu popełnienia przez niego
czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1-5 Ustawy (w tym także przywłaszczeniu sobie
autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo
artystycznego wykonania), osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana wystawić studentowi
ocenę niedostateczną z przedmiotu. Student nie może tej oceny poprawić i musi dany przedmiot
powtórzyć.
Niezaliczenie przedmiotu realizowanego jako moduł będący grupą zajęć o różnych formach,
skutkuje koniecznością powtórzenia wszystkich zajęć wchodzących w skład modułu.
Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów objętych
programem studiów oraz zdanie wszystkich sprawdzianów przewidzianych programem studiów.
WARUNKI REJESTRACJI
NA KOLEJNY ROK STUDIÓW
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§5
Studenci są kwalifikowani na kolejny rok studiów na podstawie wyników w nauce, zgodnie
z warunkami rejestracji na rok studiów określonymi w § 6.
Jeśli student został zakwalifikowany na kolejny rok studiów i ma zaległe niezaliczone przedmioty,
jest zobowiązany do ich powtórzenia w terminach wyznaczonych dla niższego roku, w ramach tego
samego kierunku studiów. Powtarzanie zajęć, z wyjątkiem praktyki zawodowej, jest objęte
opłatami dodatkowymi zgodnie z umową o warunkach odpłatności za studia.
Student, który nie spełnia warunków rejestracji na kolejny rok studiów określonych w § 6 może
złożyć podanie o powtarzanie roku lub warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów na
kolejnym roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
Student, który powtarza rok studiów, zmienia tym samym realizowany program studiów na
właściwy dla rocznika, z którym aktualnie studiuje. Student zobowiązany jest do realizacji różnic
programowych wynikających ze zmiany programu studiów.
Warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów na kolejnym roku studiów może zostać
przyznane studentowi wyłącznie wtedy, gdy zabrakło mu nie więcej niż 6 punktów ECTS by spełnić
warunki rejestracji, o których mowa w § 6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15
września, w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu studiów.

§6
Student jest automatycznie kwalifikowany na kolejny rok studiów w przypadku, gdy otrzymał
wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie sprawdziany przewidziane programem studiów.

2.

Na kolejny rok studiów kwalifikowany jest także student, który uzyskał zaliczenia z przedmiotów
odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych w programie studiów na dotychczasowym roku
studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej, oraz spełnił warunki szczegółowe określone dla
danego kierunku studiów określone w ust. 4-10.
3. W przypadku studentów przyjętych w rekrutacji międzysemestralnej kwalifikacja na drugi rok
studiów odnosi się do punktów ECTS wskazanych w programie studiów na pierwszym roku w
semestrze letnim, a nie do pełnego wymiaru punktów ECTS.
4. Na kierunku studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia
i studia drugiego stopnia, warunkiem rejestracji na kolejny rok studiów jest wyłącznie uzyskanie
zaliczenia z przedmiotów odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych w programie studiów
na dotychczasowym roku studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej.
5. Na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia, specjalność:
filologia angielska, warunkiem rejestracji na kolejny rok studiów jest wyłącznie uzyskanie
zaliczenia z przedmiotów odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych w programie studiów
na dotychczasowym roku studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej.
6. Na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia, specjalność: iberystyka warunkiem
rejestracji na kolejny rok studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia z przedmiotów odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych
w programie studiów na dotychczasowym roku studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej
oraz
2) przy kwalifikacji na rok drugi czteroletnich studiów pierwszego stopnia: zaliczenie wszystkich
zajęć z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego przewidzianych w semestrze drugim.
7. Na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia, specjalność: italianistyka warunkiem
rejestracji na kolejny rok studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia z przedmiotów odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych
w programie studiów na dotychczasowym roku studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej
oraz
2) przy kwalifikacji na drugi rok studiów: otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu Praktyczna
nauka języka włoskiego 2 – egzamin.
8. Na kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia specjalność:
filologia szwedzka, filologia norweska, skandynawistyka warunkiem rejestracji na kolejny rok
studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia z przedmiotów odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych
w programie studiów na dotychczasowym roku studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej
oraz
2) zaliczenie wszystkich zajęć z zakresu praktycznej nauki języka przewidzianych na danym roku
studiów oraz
3) otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu Praktyczna nauka języka; przy czym, studenci,
którzy nie spełnili warunku określonego w pkt 2) nie mogą przystąpić do egzaminu.
9. Na kierunku studiów Kulturoznawstwo, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
warunkiem rejestracji na kolejny rok studiów jest wyłącznie uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych w programie studiów na dotychczasowym roku
studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej.
10. Na kierunku studiów Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia, studia pierwszego stopnia
warunkiem rejestracji na kolejny rok studiów jest:

1)

2)

uzyskanie zaliczenia z przedmiotów odpowiadających 80% punktów ECTS wskazanych
w programie studiów na dotychczasowym roku studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej
oraz
zaliczenie zajęć językowych wskazanych dla danego roku studiów w programie studiów dla
właściwej ścieżki językowej (z wyłączeniem lektoratu drugiego języka azjatyckiego na
poziomie 1 i 2, zajęć Język chiński i translatoryka specjalistyczna i zajęć Język chiński literacki,
naukowy i polityczny).
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE DO DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW
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§7
Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu studiów Rektor może skreślić studenta z listy studentów
w przypadku stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach albo braku postępów
w nauce.
Stwierdzenie braku postępów w nauce może nastąpić w przypadku, gdy po pierwszym semestrze
roku akademickiego student uzyskał oceny niedostateczne z przedmiotów, których łączna suma
punktów ECTS przekracza 50% sumy obliczonej dla wszystkich przedmiotów, na które student był
zapisany w pierwszym semestrze danego roku akademickiego albo w przypadku, gdy student nie
przystąpił do samodzielnych zapisów obowiązkowych.
Brak udziału w obowiązkowych zajęciach może nastąpić po stwierdzeniu, że w trakcie trwania
semestru na zajęciach, na których wymagana i sprawdzana jest obecność, student był nieobecny
więcej razy niż jest to dopuszczalne i tym samym uniemożliwia mu to zaliczenie co najmniej
połowy przedmiotów, na które student był zapisany w danym semestrze.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§8
W przypadku niezgodności postanowień niniejszych Zasad studiowania z przepisami Regulaminu
studiów, aktami wewnątrzuczelnianymi, Ustawą lub innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, zastosowanie znajdują przepisy aktu wyższego rzędu.

