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ZASADY WYBORU ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
Studenci Instytutu Filozofii zobligowani są do uczęszczania na fakultety organizowane przez nasz
Instytut. Zgodę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez inne jednostki (katedry, instytuty,
wydziały) uzyskują jedynie studenci lat dyplomowych (III rok studiów licencjackich oraz I i II rok
studiów magisterskich uzupełniających) za zgodą promotora i zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych.
Zaliczenie zajęć fakultatywnych możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:
1. Forma zajęć (wykład kończący się egzaminem (E), wykład kończący się zaliczeniem z oceną
(Z/s), konwersatorium kończące się zaliczeniem z oceną (Z/s) musi być identyczna jak ta,
która ujęta jest w programie studiów dla danej specjalności,
2. Liczba pkt. ETCS dla zajęć realizowanych poza Instytutem lub będących zajęciami
obligatoryjnymi dla innej specjalności musi być zgodna z liczbą pkt. ETCS przydzielonych
danej formie zajęć fakultatywnych w programie studiów dla danej specjalności.
3. Istnieje możliwość potraktowania jako fakultetu zajęć obligatoryjnych o ile:
• wybrane zajęcia znajdują się w programie innej specjalności niż ta, na której studiuje
osoba wybierająca przedmiot (np.: student spec. Komunikacja społeczna zapisuje się
na wykład ze specjalności: Życie publiczne),
• wybrane zajęcia nie mają przypisanych w programie ćwiczeń lub laboratoriów (jest to
tzw. wykład czysty),
• studenci studiów licencjackich mogą wybierać jedynie te fakultety, które znajdują się
w programach studiów I – go stopnia innych specjalności,
• studenci studiów magisterskich - uzupełniających mogą wybierać jedynie te fakultety,
które znajdują się w programach studiów II – go stopnia innych specjalności.

Zapisy na zajęcia fakultatywne
Zajęcia fakultatywne dzielą się na:
•
•
•

wykłady kończące się egzaminem
wykłady kończące się zaliczeniem na ocenę,
konwersatoria - zaliczenie na ocenę.

Każdy wykład ma tylko jedną formę zaliczenia (egzamin lub zaliczenie na ocenę). O formie zaliczenia
zajęć decyduje osoba prowadząca wykład.
Zajęciami fakultatywnymi nie mogą być: lektoraty, zajęcia z technologii informacyjnych, laboratoria z
komunikacji multimedialnej (wykład z Komunikacji multimedialnej może być potraktowany jako
fakultet jedynie przez studentów studiów I – go stopnia, którzy nie mają tego wykładu w swoim
programie studiów), wychowania fizycznego oraz przedmioty zrealizowane na wcześniejszych latach
studiów.
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