
Zasady przyznawania indywidualnego toku studiów (ITS) 
na kierunku JiS !!

1. Student studiów JiS może ubiegać się o przyznanie ITS po zaliczeniu wszystkich 
obowiązkowych przedmiotów z I semestru pierwszego etapu.  !

2. Warunkiem ubiegania się o ITS jest uzyskanie po I semestrze pierwszego etapu średniej 
ocen nie niższej niż 4.8.  !

3. Studia w trybie ITS rozpoczynają się od II semestru pierwszego etapu studiów.  !
4. Zgody na kształcenie w trybie ITS udziela Kierownik studiów JiS na wniosek studenta. !
5. Wniosek o ITS (wzór w Załączniku nr 1) składa się w ciągu 7 dni od końca sesji 

zimowej. Powinien on podawać średnią ocen oraz wskazywać proponowanego opiekuna 
ITS. Do wniosku dołącza się projekt planu studiów, który miałby być realizowany w 
ramach ITS (wzór w Załączniku nr 2).  !

6. Opiekunem naukowym studenta studiującego według ITS powinien być wykładowca 
kierunku JiS (pracownik Instytutu Socjologii lub Instytutu Lingwistyki Stosowanej) 
posiadający co najmniej stopień doktora.  !

7. Opiekuna ITS wyznacza Kierownik kierunku JiS za zgodą opiekuna.  !
8. Student ustala plan studiów w ramach ITS ze swoim opiekunem naukowym według 

następujących zasad: 
- w planie studiów muszą się znaleźć wszystkie przedmioty kierunkowe JiS, 

stanowiące o profilu tych studiów (zob. p. 14); 
- przedmioty spoza tej listy mogą zostać w uzasadnionych przypadkach zastąpione 

maksymalnie w 50% przez przedmioty realizowane przez studenta na innych 
studiach, o ile tematyka obu przedmiotów jest tożsama oraz efekty kształcenia obu 
przedmiotów są w przeważającej części zbieżne.  !

9. Decyzję o zaliczeniu przedmiotu podejmuje Kierownik studiów JiS. !
10. Plan semestralny musi obejmować co najmniej 30 ECTS. !
11. Student, który otrzymał ITS składa w sekretariacie studiów uzgodniony z opiekunem i 

podpisany przez niego plan ITS na każdy semestr nie później niż 14 dni od rozpoczęcia 
danego semestru. Plan jest zatwierdzany przez Kierownika studiów JiS i może być 
zmieniany po rozpoczęciu semestru za zgodą Kierownika w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach.  !

12. Plan ITS stanowi podstawę rozliczenia etapu studiów. !



13. Wymóg uczestnictwa w zajęciach zależy od decyzji prowadzących zajęcia.  
14. Przedmioty kierunkowe JiS, które powinna zaliczyć osoba mająca ITS:  !
I rok: 

- Modele analizy dyskursu (cz. 1 i 2) 

- Konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści 

- Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 1) 

- Zespołowy projekt badawczy (do wyboru jeden spośród dwóch obszarów tematycznych) 

- Seminarium magisterskie (jeden semestr) 

!
II rok: 

- Tożsamość i budowanie więzi społecznych (cz. 2) 

- Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce 

- Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi na świecie 

- Seminarium magisterskie (dwa semestry, w tym napisanie pracy magisterskiej) 

!
!

!



Załącznik nr 1.  

Sz. Pan/i  
     

    …………………………………………. 
   

    Kierownik międzywydziałowych studiów 
    Język i Społeczeństwo   

Uniwersytet Warszawski   
w miejscu      !
!

PODANIE O INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW !
Proszę o wyrażenie zgody na indywidualny tok studiów w semestrze zimowym / 

letnim .......... roku studiów w roku akademickim 20....../20...... 

Uzasadnienie: .................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 Moja średnia ocen ze studiów wynosi ........................................... 

 Moim opiekunem naukowym zgodził(a) się zostać …………………………………… 

Do podania dołączam plan studiów ustalony wspólnie z opiekunem naukowym. 

!
............................................. 

Podpis !
ADNOTACJA SEKRETARIATU JIS:  

………………………………………………………………………………………………   

…………………………………. 
Podpis !!

DECYZJA:……………………………………………………………………………………….. !
………………………………… 

podpis  

 Warszawa, dn. .............................................................................. !
!
!



   Załącznik nr 2.  !!
Imię i nazwisko studenta: ……………………………. !
[NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA]: 
………………………………………………………………………………………………… 
Rok studiów: ................. 
Nr albumu: .................... 
Opiekun naukowy: ……………………………………. !!!

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW 
w semestrze zimowym/letnim roku akad. 20........../20......... !

!!!
 Podpis studenta !!
…………………………………….…       
   
 Podpis opiekuna naukowego !!
…………………………………….…
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