
 

Słownik Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych 

A specjalizacja główna:                                                                                                                                                              
studia I stopnia – literatura i kultura amerykańska lub literatura i kultura brytyjska;                    
studia II stopnia – wybrana spośród 7 dostępnych,  w jej ramach pisana jest praca magisterska; 
wymagana jest znajomość języka specjalizacji na poziomie C1 

B studia I stopnia – specjalizacja do wyboru spośród 3 dostępnych, wybór ograniczony jest 
językiem zdawanym na maturze na poziomie rozszerzonym;  

studia II stopnia – specjalizacja do wyboru spośród 7 dostępnych, wybór ograniczony jest 
znajomością danego języka na poziomie C1 

C tylko na studiach I stopnia – specjalizacja do wyboru spośród 3 dostępnych, język specjalizacji 
jest uczony od podstaw 

Deklaracja 
specjalizacji 

dokument składany przy przyjęciu na studia – oznacza, że są Państwo świadomi wyboru 
specjalizacji realizowanych podczas 4 (I stopień) lub 2 (II stopień) lat studiów; 

deklaracja realizacji specjalizacji nauczycielskiej – j.w., terminy składania:                                                
I stopień – I rok, do 15 maja; II stopień – z deklaracją specjalizacji 

ECTS punkty przypisane do każdego przedmiotu programu kształcenia; obowiązuje Państwa program 
SFK i zawarta w nim ilość punktów konieczna do zaliczenia etapu studiów;  

UWAGA: ważna jest nie tylko suma punktów z danego roku, ale też liczba w ramach 
przedmiotów lub ich grup (np. Kursy A i B, PNJ, itp.) 

Facebook portal społecznościowy, nie jest oficjalnym źródłem informacji na temat zasad studiowania –                 
jest nim strona SFK z zakładkami poświęconymi poszczególnym zagadnieniom; zalecamy 
regularne sprawdzanie „Aktualności” wraz z ich „Archiwum” 

Godziny pracy          
i dyżurów           

Kierownik, Zastępca Kierownika, Koordynatorzy, Sekretarz i pracownicy sekretariatu                       
są dostępni podczas dyżurów i chętnie się z Państwem zobaczą, proszą jednak o wizyty                              
w godzinach podanych na stronie („Struktura”); poza dyżurami proszę kontaktować się mailowo 

Harmonogram  harmonogram roku akademickiego ogłaszany jest przez JM Rektora UW; musi być 
przestrzegany – zwłaszcza terminy sesji egzaminacyjnych i poprawkowych 

Instytut 
Anglistyki 

zajmuje się sprawami administracyjnymi SFK; w Sekretariacie IA/SFK przechowywana jest 
Państwa dokumentacja 

Jednostka SFK współtworzy 5 jednostek: Instytut Anglistyki, Instytut Germanistyki, Instytut Romanistyki, 
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Katedra Italianistyki 

Koordynator/ka Bardzo Ważna Osoba: koordynuje sprawy SFK w danej Jednostce B/C oraz opiniuje podania; 
wszelkie kwestie dotyczące specjalizacji B i C muszą być mu/jej zgłaszane; nazwiska, adresy 
mailowe oraz terminy dyżurów dostępne są na naszej stronie („ Struktura”) 

Licencjat tytuł, który otrzymują Państwo w zakresie 3 specjalizacji (2 głównych – A i B, oraz 1 
uzupełniającej – C) po 4 latach studiów I stopnia, złożeniu prac licencjackich (A i B) oraz 
stosownych egzaminów (A, B i C); szczegóły w zakładce „Studia I stopnia”/Zasady 
dyplomowania 

Magister tytuł, który otrzymują Państwo w zakresie 2 specjalizacji po 2 latach studiów II stopnia, złożeniu 
stosownych egzaminów i obronie pracy magisterskiej 

Niestacjonarne płatny tryb studiowania – studenci niestacjonarni i stacjonarni realizują ten sam program 
studiów i uczęszczają na te same zajęcia 

Opłaty informacje na temat stawek za studia niestacjonarne oraz powtarzanie roku czy przedmiotów są 
dostępne na stronie SFK w zakładce „Studenci”/Informacje podstawowe 

Podanie wszelkie podania należy wpisać do USOS i nie później niż w ciągu 7 dni złożyć w Sekretariacie 
IA/SFK wydruk (z USOS); do podania należy dołączyć  stosowne potwierdzenia lub aktualny 
wydruk Karty Przebiegu Studiów, a omawiając sprawy osobiście, mieć je ze sobą; 

UWAGA: podania dotyczące spraw związanych z daną Jednostką B czy C muszą 
zostać zaopiniowane przez jej Koordynatora i dopiero wtedy złożone w 
Sekretariacie IA; 

UWAGA: podania o warunkowy wpis lub powtarzanie roku należy składać w trakcie sesji, 
najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej – podania składane po terminie rozpatrywane są 
dopiero po rozliczeniu studentów, którzy złożyli Karty w terminie i po zakończeniu procedury 
przyjęcia studentów I roku, a status studenta musi być ustalony na tyle wcześnie, aby mogli 
Państwo zarejestrować się na zajęcia kolejnego etapu studiów; 

pisząc i składając podania niezgodnie z zasadami tracą Państwo czas, gdyż 
skutkują one prośbą o uzupełnienie braków (USOS, KPS, opinia itp.) 
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listopad 2012 / ostatnia aktualizacja: sierpień 2015 

Rejestracja rejestracja na zajęcia odbywa się przed rozpoczęciem semestru, jej harmonogram jest podawany 
na stronach IA oraz SFK: 

1. Kursy i przedmioty anglistyczne: rejestrujecie się Państwo przez USOS w terminach 
podanych dla studentów anglistyki. 

2. PNJB I stopień:  PNJF –  IR/USOS, po otrzymaniu uprawnień od IR;   PNJN – 
IG/USOS, po otrzymaniu uprawnień od IG; PNJH – odgórnie przez ISIiI; w razie 
problemów z dostępem do rejestracji w IR lub IG, należy skontaktować się z Koorynatorem 

3. Kursy specjalizacyjne i seminaria, PNJ II stopień: zgłaszacie się Państwo do 
docelowych Jednostek. IA nie ma uprawnień do rejestracji Państwa na te przedmioty. 

4. Pozostałe przedmioty:  zgłaszają Państwo listę wybranych przedmiotów jednej osobie           
z roku, np. staroście (wzór tabelki: „Studia I stopnia”/Ważne informacje);                               
listy zbiorcze – po jednej dla każdego roku studiów – należy dostarczyć p. Lidii 
Matuszewskiej do Sekretariatu najpóźniej ostatniego dnia II tury rejestracji w IA;              
tabelki indywidualne nie będą przyjmowane. 

5. II stopień – Filozofia kultury: są Państwo rejestrowani przez Sekretariat SFK. 

UWAGA: proszeni są Państwo o upewnienie się, że zostali właściwie zarejestrowani:                                   
na semestr zimowy – do połowy października, na semestr letni – do początku marca;                     
wszelkie niezgodności prosimy zgłaszać Koordynatorom lub do Sekretariatu 

Rozliczenie 
roku 

do sekretariatu należy przynieść Kartę Przebiegu Studiów z wydrukowanymi ocenami 

UWAGA: warunkiem wydrukowania karty jest odpowiednie podpięcie przedmiotów 

Ścieżka 

nauczycielska 
program kształcenia nauczycieli, przewidziany jako moduł do wyboru przez studenta – 
szczegóły znajdują się w zakładce „Ścieżka nauczycielska” 

Terminy nieprzestrzeganie terminów może prowadzić do niepotrzebnych problemów, zwłaszcza                               
w przypadku podań o warunkowe zaliczenie roku 

Uznawanie  
zajęć z innych  
uczelni lub 
jednostek UW  

można ubiegać się o ich uznanie na rzecz realizacji programu kształcenia na SFK: 

podanie do Kierownika SFK wraz z dokumentem stwierdzającym zaliczenie przedmiotu                   
w innej Jednostce należy złożyć w Sekretariacie IA; 

UWAGA: uznanie oceny z przedmiotu obowiązującego w programie studiów – przed złożeniem 
podania należy uzyskać pisemną zgodę prowadzącego przedmiot, a w przypadku Jednostek B 
czy C, także Koordynatora Jednostki; 

UWAGA: uznawanie przedmiotów erasmusowych itp. – zakładka „Stypendia zagraniczne”; 

UWAGA: nie jest możliwe przepisanie zajęć z I stopnia na II stopień 

Vademecum dokument IA opisujący podstawowe zasady studiowania, dostępny na stronie IA;  

istotny na studiach I stopnia oraz dla studentów, którzy wybrali anglistykę na studiach II 
stopnia 

Wybory 
Samorządu 
Studentów 

warto brać w nich udział – i czynny, i bierny;  

warto wiedzieć, kto Państwa reprezentuje, także w Komisji Stypendialnej – skład osobowy oraz 
adresy mailowe są podane w zakładce „Struktura” 

Zasady 
studiowania 

zostały opisane w kilku dokumentach – podstawowe to:  

Program Studiów, Regulamin Studiów na UW, Zasady Studiowania na Wydziale Neofilologii 
UW, Regulaminy poszczególnych Jednostek; 

każdy student musi się z nimi zapoznać (linki są podane w zakładce „Regulaminy”), ponieważ               
ich nieznajomość nie zwalnia z konsekwencji nieprzestrzegania zasad 
obowiązujących na UW, SFK i w poszczególnych Jednostkach; 

aby nie tracić czasu, przed złożeniem podania lub zadaniem pytania o zasady studiowania 
właśnie w tych dokumentach należy szukać informacji (dotyczy to zwłaszcza podań                               
o warunkowe zaliczanie roku w przypadku PNJ) 

Żetony bezpłatne, ich liczba jest ograniczona, są na koncie po to, żeby z nich korzystać: na zajęcia                  
czy egzamin  z języka, OGUNy, WF; sekretariat nie ma możliwości dopisywania 
żetonów; zapisanie się na zajęcia żetonowe i brak ich zaliczenia oznacza zmarnowanie żetonu – 
ponowne zapisanie się na te zajęcia wiąże się z opłatą;  


