ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zapisów na specjalizacje na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia I stopnia (profil praktyczny)
Na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu Studiów UKSW i § 6 Uchwały
Rady Wydziału Teologicznego UKSW o przebiegu studiów na Wydziale
Teologicznym zarządzam:
§ 1.
1. Studenci studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna zobowiązani są do wyboru dwóch z
oferowanych w programie studiów specjalizacji przewidzianych dla tego
kierunku i profilu studiów.
2. Wyboru specjalizacji dokonuje student na podstawie kryteriów
rekrutacji zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału
Teologicznego oraz na stronie internetowej Instytutu Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa. Szczegółowe kryteria opracowują osoby
odpowiedzialne za specjalizacje, wskazane przez Radę Instytutu
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.
3. Kryteria powinny być zdefiniowane w sposób precyzyjny i
transparentny, pozwalający na ocenę punktową kandydata na daną
specjalizację w skali 0-10 punktów.
§ 2.
1. Weryfikacji kandydatów na specjalizacje dokonuje się przez dwa
pierwsze tygodnie semestru, w którym rozpocznie się realizacja
przedmiotów specjalizacyjnych. Kandydat wybierając specjalizację
poddaje się weryfikacji w oparciu o proponowane kryteria.
2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej weryfikowane będą następujące
dziedziny: portfolio, wiedza oraz umiejętności. W celu potwierdzenia
poszczególnych wymagań student może przygotować do wglądu
zdobyte zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty świadczące o
jego doświadczeniu lub wykształceniu.
3. Oceny dorobku osoby rekrutowanej na specjalizacje dokonuje
Komisja Rekrutacyjna. W skład komisji wchodzą przynajmniej dwie
osoby odpowiedzialne za dane specjalizacje bądź przez nie wskazane.
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4. Student zobowiązany jest przygotować niezbędną dokumentację oraz
zapewnić Komisji możliwość wglądu w portfolio. Po stronie Studenta
spoczywa zapewnienie sprzętu niezbędnego do zaprezentowania swoich
dzieł związanych z grafiką komputerową lub/i fotografią podczas
rozmowy rekrutacyjnej z Komisją w dniu i miejscu przez nią
wyznaczonym. Informację o dacie i miejscu Rozmowy Kwalifikacyjnej
podaje się studentom na 14 dni przed przewidzianym terminem.
5. Każde z wymagań (portfolio, wiedza oraz umiejętności) jest oceniane
według określonej skali podanej w Kryteriach Rekrutacji. Oceny
wspólnej dokonują członkowie Komisji. Ocena poszczególnych
wymagań jest zapisana w protokole rekrutacyjnym, podpisanym przez
osoby przeprowadzającymi rekrutację.
6. Ostateczna punktacja kandydata na specjalizacje obliczana jest w
następujący sposób: suma punktów (portfolio + 2x wiedza +
umiejętności) podzielona przez 4. Ostateczny wynik może wynosić od 0
do 10 punktów.
7. Przez fakt przystąpienia do rozmowy rekrutacyjnej student
zobowiązuje
się
do
przestrzegania
postanowień
niniejszego
Zarządzenia.
§ 3.
1. Protokół Rekrutacji na specjalizacje Komisja Rekrutacyjna składa w
dziekanacie studiów stacjonarnych najpóźniej do końca drugiego
tygodnia zajęć danego semestru (w wersji papierowej z podpisami
członków Komisji). Pracownicy dziekanatu wpisują Studentów
przyjętych na dane specjalizacje do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi
Studenta (USOS).
2. Na początku trzeciego tygodnia zajęć danego semestru na stronie
Wydziału umieszcza się informację o specjalizacjach, na których są
wolne miejsca. Studenci, którzy nie zostali przyjęci na specjalizacje
przez siebie wybrane zgłaszają się w dniu, czasie i miejscu
wyznaczonym przez Prodziekana odpowiedzialnego za studia
stacjonarne.
3. Przypisania do poszczególnych specjalizacji (we wskazanym
wcześniej terminie) dokonuje Komisja, której przewodniczy Prodziekan
właściwy dla studiów stacjonarnych. W skład komisji wchodzą
ponadto: Dyrektor IEMiD lub wyznaczona przez niego osoba oraz
odpowiedzialni za specjalizacje na których zostały wolne miejsca.
4. W podobnym składzie przyjmuje się na specjalizacje tych studentów,
którzy - z uzasadnionych i usprawiedliwionych przez Prodziekana
przyczyn - nie mogli poddać się procedurze rekrutacyjnej w czasie
dwóch pierwszych tygodni semestru, w którym rozpoczynają się
specjalizacje.
5. Decyzje Komisji o przypisaniu studentów do poszczególnych
specjalizacji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
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§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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