Wykłady monograficzne i Przedmioty dowolne oraz przedmioty nadobowiązkowe
w Instytucie Orientalistyki UJ
1. Każdy student Instytutu Orientalistyki, oprócz zajęć ujętych w harmonogramie, zobowiązany
jest także zaliczyć Wykłady monograficzne oraz Przedmioty dowolne – zgodnie z programem
studiów danej specjalności, zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu.
2. Przedmioty te student wybiera samodzielnie spośród:
– szerokiej oferty wykładów monograficznych oferowanych przez Instytut Orientalistyki,
– wszelkich przedmiotów oferowanych przez Instytut Orientalistyki, znajdujących się w programach specjalności innych niż studiowana,
– wykładów otwartych Artes Liberales,
– innych przedmiotów oferowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod warunkiem wyrażenia
na to zgody przez prowadzącego („Regulamin studiów”, § 2, ust. 2, lit. i).
Przedmiot dowolny nie musi mieć charakteru wykładu, mogą to być ćwiczenia. Natomiast Wykład monograficzny musi zostać zrealizowany w formie wykładu.
3. Student ma obowiązek wybrać przedmiot, zadeklarować jego zaliczenie, zarejestrować się na
niego oraz podpiąć go pod swój etap studiów. Ponieważ Wykłady monograficzne i Przedmioty
dowolne stanowią obowiązkowy i domyślnie realizowany element programu studiów, brak deklaracji, rejestracji czy podpięcia skutkuje niedoborem punktów ECTS i koniecznością płatnego
powtarzania przedmiotu w kolejnym roku akademickim.
4. Wykłady monograficzne oraz Przedmioty dowolne powinny być pod względem wymiaru godzin,
sposobu zaliczenia oraz przyznawanych za nie punktów ECTS zgodne z wymaganiami przewidzianymi programem studiów. Wymiar punktów ECTS i inne parametry mogą być wyższe niż
określone w programie studiów, jednak student musi być świadom wszelkich tego konsekwencji
(m.in. wpływu na średnią ocen ze studiów). Punkty ECTS oraz oceny uwzględniane są w Instytucie Orientalistyki dokładnie w takiej wysokości, w jakiej zostały zdobyte w jednostce realizującej
przedmiot, jednak ewentualna nadwyżka punktów nie jest wliczana do minimum niezbędnego dla
uzyskania wpisu na kolejny rok studiów (w tym wpisu warunkowego).
5. Jako Wykład monograficzny zaliczyć można jeden wykład dwusemestralny lub dwa wykłady
trwające jeden semestr, jednak sposób zaliczenia musi odpowiadać programowi studiów (np. konieczna może być ocena z każdego semestru).
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6. Nie jest możliwe przepisanie przedmiotu już zaliczonego bądź rozliczenie przedmiotu właśnie
realizowanego w ramach innego toku studiów jako Wykładu monograficznego bądź Przedmiotu
dowolnego. Reguła ta nie wyklucza, iż przedmiot zaliczony w trakcie stypendium zagranicznego
zostanie uznany jako wypełnienie obowiązku dotyczącego Wykładów monograficznych lub
Przedmiotów dowolnych.
7. Przedmioty, które są obowiązkowe w programie danej specjalności, nie będą zaliczane jako
Wykład monograficzny ani Przedmiot dowolny.
8. Na zaliczanie wszelkich innych przedmiotów, tj. przedmiotów nadobowiązkowych (spoza programu studiów), które oferowane są na Uniwersytecie Jagiellońskim, studenci otrzymują domyślną zgodę dyrekcji Instytutu Orientalistyki w rozumieniu regulaminów obowiązujących na UJ.
Na prośbę studenta zgoda potwierdzana jest pisemnie w dowolnym momencie. – Uzyskane za
takie przedmioty punkty ECTS nie są brane pod uwagę podczas wpisu na kolejny rok studiów (w
tym wpisu warunkowego), stanowią one nadwyżkę punktową.
9. Powyższe zasady obowiązują od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwały Rady Instytutu Orientalistyki z dnia 19 stycznia i 16 marca 2017 roku
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