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1. ZAKRES PROCEDURY
Procedura obejmuje postępowanie związane z wyborem modułów/przedmiotów
wybieralnych, tj.
- dla kierunku Filologia: lektoratu, specjalizacji, seminarium dyplomowego oraz w przypadku
specjalności język angielski: interpretacji współczesnej literatury anglojęzycznej oraz kultury i
mediów obszaru językowego,
- dla kierunku Pedagogika: postępowanie dotyczy wyboru specjalności, przedmiotu do wyboru
oraz seminarium dyplomowego.
2. TERMINOLOGIA
RK: Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Lektorat:
- dla kierunku Filologia, praktyczna nauka drugiego języka obcego, innego niż język
specjalności,
Specjalizacja: specjalizacja wybierana przez studentów RK kierunku Filologia- nauczycielska
bądź tłumaczeniowo-biznesowa,
Specjalność: dla kierunku Pedagogika na studiach I stopnia- pedagogika rewalidacyjna z
informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), pedagogika rewalidacyjna z
informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki, edukacja wczesnoszkolna i
wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną, terapia pedagogiczna
z wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka, na studiach II stopnia wybór specjalności pomiędzy: edukacją
wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym z pedagogiką specjalną, oraz terapią
pedagogiczną z elementami neuroedukacji dokonuje się w procesie rekrutacji.
Seminarium dyplomowe: seminarium ujęte w planie studiów
Przedmiot wybieralny: przedmiot ujęty w planie studiów, wybierany przez studentów zależnie
od wybranego seminarium lub z grupy innych przedmiotów
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 Dyrektor RK
 Nauczyciele akademiccy prowadzący seminarium dyplomowe
4. OPIS POSTĘPOWANIA
4.1.

Zasady wyboru lektoratu

4.1.1. Termin wyboru lektoratu
Studenci kierunku Filologia wybierają lektorat nie później niż w ostatnim tygodniu letniego
semestru na I roku studiów.
Szczegółowy harmonogram zapisów na lektorat ogłasza dziekanat na tablicy ogłoszeń i na
stronie internetowej RK.
4.1.2. Tryb wyboru lektoratu
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W przypadku kierunku Filologia najpóźniej pierwszego dnia ostatniego tygodnia zajęć
dydaktycznych semestru poprzedzającego rozpoczęcie nauki drugiego języka obcego dziekanat
RK ogłasza harmonogram wyboru lektoratu dla studentów I roku wszystkich specjalności.
Po ogłoszeniu harmonogramu, studenci wybierają określoną grupę lektoratową w terminie
wskazanym przez dziekanat za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji.
Kryterium wstępnym przy wpisaniu się studenta na listę lektoratu jest jego deklaracja o
znajomości wybranego języka na poziomie A2.
Maksymalna liczba studentów w grupie to 30 osób. W sprawie minimalnej liczby studentów w
grupie i ostatecznym jej uruchomieniu decyzję podejmuje Dyrektor RK. O kolejności wpisu do
danej grupy decyduje termin rejestracji na Platformie. W przypadku wypełnienia limitu lista
grupy zostaje zamknięta przez system.
W przypadku kierunku Pedagogika, studenci mogą dokonać wyboru języka obcego I, II, z
którego będą zdawać egzamin końcowy objęty planem studiów, zobowiązani są jednocześnie do
ukończenia lektoratu z języka obcego I, II.
Student nie może samodzielnie, bez wiedzy Zastępcy Dyrektora oraz dziekanatu lektoratu, na
który został zapisany.
4.2.

Tryb wyboru specjalizacji dla kierunku Filologia,
specjalności dla kierunku Pedagogika

4.2.1. Termin wyboru specjalizacji/ specjalności
Studenci kierunku Filologia wybierają specjalizację tłumaczeniowo-biznesową lub
nauczycielską, czyli zestaw przedmiotów do wyboru przynależnych do danej specjalizacji w
ostatnim tygodniu I semestru studiów.
Studenci kierunku Pedagogika na studiach I stopnia wybierają specjalność spośród: pedagogiki
rewalidacyjnej z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), pedagogiki rewalidacyjnej z
informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i
wychowania przedszkolnego z pedagogiką specjalną, terapii pedagogicznej z wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka w ostatnim tygodniu I semestru studiów.
Szczegółowy harmonogram wyboru specjalizacji ogłasza dziekanat na tablicy ogłoszeń i na
stronie internetowej RK.
4.2.2. Tryb wyboru specjalizacji/ specjalności
Najpóźniej pierwszego dnia ostatniego tygodnia semestru zimowego dziekanat RK ogłasza
harmonogram wyboru specjalizacji dla studentów I roku kierunku Filologia oraz dla studentów I
roku kierunku Pedagogika.
Po ogłoszeniu harmonogramu studenci wybierają określoną specjalizację/specjalność w terminie
wskazanym przez dziekanat za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji.
W kwestiach liczebności grup oraz o uruchomieniu specjalizacji/specjalności decyzję podejmuje
Dyrektor RK w oparciu o zapisy Pisma Okólnego nr 31/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z
dnia 24.06.2013 r.
Student nie może samodzielnie, bez wiedzy Zastępcy Dyrektora i dziekanatu, zmieniać
specjalizacji/specjalności, na którą został wpisany.

4.3.

Wybór seminarium dyplomowego
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4.3.1. Termin wyboru seminarium dyplomowego
Studenci kierunku Filologia i Pedagogika wybierają seminarium dyplomowe zgodnie z planem
studiów dla danej specjalizacji/ specjalności.
Wybór seminarium odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć semestru 4 na studiach I stopnia oraz 2
semestru na studiach II stopnia.
Szczegółowy harmonogram wyboru seminarium ogłasza dziekanat na tablicy ogłoszeń i na
stronie internetowej RK.
4.3.2. Tryb wyboru seminarium dyplomowego
Najpóźniej pierwszego dnia ostatniego tygodnia semestru 4 na studiach I stopnia oraz 2 semestru
na studiach II stopnia dziekanat RK ogłasza harmonogram wyboru seminarium dla studentów
RK.
Po ogłoszeniu harmonogramu, studenci wybierają określone seminarium w terminie wskazanym
przez dziekanat za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji.
W kwestiach liczebności grup oraz o uruchomieniu seminarium decyzję podejmuje Dyrektor RK.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc na dane seminarium zapisane zostają osoby z
najwyższą średnią ważoną z I, II i III semestru na studiach I stopnia oraz I semestru na studiach
II stopnia, natomiast osoby, które zostały odrzucone wybierają to, na które są jeszcze wolne
miejsca.
W przypadku, gdy dwie lub więcej osób mają taką samą średnią, prowadzący seminarium
dyplomowe ma prawo odmówić przyjęcia studenta lub wyrazić zgodę na przyjęcie studenta
ponad określony limit.
W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor RK.
Student nie może samodzielnie, bez wiedzy Zastępcy Dyrektora i dziekanatu zmieniać
seminarium, na które został wpisany.

4.4.

Inne przedmioty do wyboru

4.4.1. Termin wyboru przedmiotu
Wybór przedmiotów odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć semestru poprzedzającego semestr,
na którym dany przedmiot został ujęty w planie studiów.
Szczegółowy harmonogram wyboru przedmiotów ogłasza dziekanat na tablicy ogłoszeń i na
stronie internetowej RK.
4.4.2. Tryb wyboru przedmiotów
Najpóźniej pierwszego dnia ostatniego tygodnia semestru poprzedzającego dziekanat RK ogłasza
harmonogram wyboru przedmiotów.
Po ogłoszeniu harmonogramu, studenci wybierają określony przedmiot w terminie wskazanym
przez dziekanat za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji.
W kwestiach liczebności grup oraz o uruchomieniu zajęć z przedmiotu decyzję podejmuje
Dyrektor RK.
W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor RK.
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Student nie może samodzielnie, bez wiedzy Zastępcy Dyrektora oraz dziekanatu, zmieniać
przedmiotu, na który został wpisany.
5. Dokumenty związane z procedurą
 Regulamin Studiów Politechniki Śląskiej
 Procedura P-RK-F-1 – Proces dyplomowania

