
 

 

Uchwała nr 55 

 
Rady Dydaktycznej Komunikacji Międzykulturowej – Azja i Afryka, Oriental 

Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies, Orientalistyki, Orientalistyki – 

Afrykanistyki, Orientalistyki – Arabistyki, Orientalistyki – Egiptologii, Orientalistyki – 

Hebraistyki, Orientalistyki – Indologii, Orientalistyki – Iranistyki, Orientalistyki – 

Japonistyki, Orientalistyki – Koreanistyki, Orientalistyki – Kultury Wschodu 

Starożytnego, Orientalistyki – Mongolistyki i Tybetologii, Orientalistyki – Sinologii, 

Orientalistyki – Turkologii, Studiów Wschodnich 

z dnia 03 lipca 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad uzyskiwania wpisu warunkowego na kolejny etap 
studiów na kierunku orientalistyka–arabistyka 

 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 
r. poz. 190) Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Student, który nie zaliczył wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie 
studiów danego etapu studiów, może na swój wniosek zostać warunkowo 
wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli łączna liczba punktów ECTS 
przypisanych do niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 1/3 łącznej liczby 
punktów ECTS objętych planem studiów danego etapu. 

2. Warunkowy wpis na kolejny etap studiów przyznaje KJD. 

3. Na I roku studiów pierwszego stopnia student może ubiegać się o przyznanie 
warunkowego zaliczenia tego roku i warunkowy wpis na II rok, jeżeli nie zaliczył 
następujących przedmiotów Lektorat języka obcego, Technologia informacyjna, 
Szkolenie w zakresie BHP, Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej, 
Przedmiot ogólnouniwersytecki, Antropologia kulturowa, Historia filozofii, 
Przedmiot do wyboru z oferty Wydziału Orientalistycznego. 

 

§ 2 

1. Na I roku studiów pierwszego stopnia w wypadku niezaliczenia następujących 
przedmiotów: Język i kultura arabska, Historia państw arabskich, Zagadnienia 
społeczno-kulturowe państw arabskich, Literatura arabska, Religia państw 
arabskich, Wiedza o języku arabskim, Gramatyka języka arabskiego, Kaligrafia 
arabska, Fonetyka arabska uzyskanie warunkowego zaliczenia tego roku i 
warunkowego wpisu na II rok jest niemożliwe.  

 



 
 

2. Na II roku studiów pierwszego stopnia w wypadku niezaliczenia następujących 
przedmiotów: Język i kultura arabska, Wiedza o języku arabskim, Gramatyka 
języka arabskiego uzyskanie warunkowego zaliczenia tego roku i warunkowego 
wpisu na III rok jest niemożliwe.  

3. Na I roku studiów drugiego stopnia w wypadku niezaliczenia następujących 
przedmiotów: Język i kultura arabska uzyskanie warunkowego zaliczenia tego 
roku i warunkowego wpisu na II rok jest niemożliwe.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. 

 
Przewodnicząca Rady Dydaktycznej: M. Widy-Behiesse 


