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ROZPORZĄDZENIE l\UNISTRA OŚWIATY

z dnia 2 stycznia 1950 r.
w sprawie organizacji i planu niel.tórych kierunl,ów stu diów na wydziałach
szkół

Na podstawie art. 24 i 75 ust. 1 d ekretu z dnia 23
1947 r . o organizacji n auki i szkolnictwa
wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, p oz. 415) zarządzam, co napaździernika
stępuje:

Wprowadza się . dwustopniową organiza cję
na następuj ,\cych k ierunkach studiów wydziałów humanistycznych państwowych szkół akademickich:
1) historii,
2) historii sztuki,
3) filologii polsk iej,
4) filologii r osyjsk iej,
5) filolog ii angielskiej,
6) filologii romańskiej,
7) filologii niemieckiej,
8i filologii klasycznej,
9) nauk społ e cznych .
§ 1,

humanistycznych

państwowych

akademickich.

1.

2. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i m'lją
charakter studiów zawodowych.
3. Ukończeń ie studiów pierwszego stopnia uprawnia
do wykonywania zawodów praktycznych, dla których
wymaga się ukończenia odpowiednich studiów wyższych,
oraz jest warunkiem dopuszczenia do studiów drugiego
stopnia.
4. Ukończenie studiów drugiego stopnia uprawnia
do uzyskania stopnia naukowego w myśl obowiązują
cych przęp i sów.
§ 2. Rok akademicki dz ieli się na dwa semestry.
semestr obejmuje I1je mniej ni ż 15 tygodni wykładów i ć\ViCzell.

Każdy

§ 3. Ogólny plan wykładów i ćwiczeń na pierwszym roku studiów ustala się w sposób podany w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 4. 1. Na kierunkach studiów: historii , historii sztuki
i filologii polskiej studenta obowiązuje nauka praktyczna:
dwóch języków obcych: języka rosyjskiego oraz jednego
z trzech następujących języków: angielskiego, francuskiego lub niem ie ckiego.
2. Na pozostałych kierunkach studiów student jest
obowiązany do nauki praktycznej jednego tylko z czterech wyżej wymienionych języków obcych, poza obowiązkowymi lektoratami języków.
3. Praktyczna nauka języków obcych ma na celu
umożliw ieni e studentowi swobodnego korzystania z fachowej literatury obcej w zakresie studiowanej przez
niego specjaln ości .
4. Kolokwium z nauki praktycznej języka obcego
student skła da po drugim roku studiów. W przypadku
niedostatecznego wyniku tego kolokwium student m a
prawo powtórzenia go przed ukończeniem pierwszego
stopnia studiów.
5. Student moż e zło ż y ć kolokwium z ję~yka obcego
przed terminem, wskazanym w ust. 4, nawet na początku
pierwszego roku studiów. W tym przypadku złożenie kolokwium zwalnia studenta ·z dalszej nauki tego j ę zyka.

§ 5. Warunkiem przeJ scla na drugi rok studiów
j est zaliczen,ie wszystkich obowią z kowych wykładów
i ćwiczeń oraz złożen i e kolokwiów i egzaminów, wymie·nionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 6. Ustala się cztery oceny wyniku egzaminu:
bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostate·c zny.
§ 7. Ustala się trzy sesje egzamina cyjne w nastę
pujących terminach:
sesja zimowa (w przerwie międzysemestralneH,
sesja wiosenna (po zakończeniu roku akademickieg o).
sesja jesi·e nna (przed rozpoczęcie m roku akademickiego).
§ 8. 1. Student ma prawo powtórzenia egzaminu
ocenioneg o niedostatecznie tylko jeden raz. Prawo powtórzenia egzaminów ocenionych n iedostatecznie nie słu
ży studentowi, który otrzymał więcej n i ż dwie oceny
niedosta teczne na sesji wiosennej lub w i ęcej niż jedną
ocenę niedostateczną n a sesji jesiennej.
2. Egzamin oceniony n iedostatecznie na sesji zimowej student obowiązany jest powtórzyć na ~esji wiosennej lub jesiennej; egzamin oceniony niedostatecznie na
sesji wiosennej student obowiązany jest powtórzyć na
sesji jesiennej; natomiast egzamin oceniony niedostatecznie na sesj i jesiennej student obowiązany jest powtórzy':
w ciągu następnego miesiąca , nie później niż do dnia
31 października .
3. Niezłożenie w wymienionych terminach które- .
gokolwiek z obowiązujących egzaminów lub kolokwiów
powoduje konieczność powtarzania tego roku studiów,
bez obowiązku jednak powtarzania zaliczonych ćwiczeń
lub seminariów.
§ 9. Organizacja i plan studiów na drugim i trzecim roku pierwszego stopnia studiów oraz na drugim
stopniu studiów zostaną uregulowane osobnym rozporządzeniem .

§ 10. Przepisom rozporządzenia podlegają studenci
studia na wymienionych w § 1 kierunkach studiów w roku akadem ickim 1949/50 i następnych . .
Przepisy §§ 2, 6 i 7 stosuje się równ ież do studen:'
tów drugiego roku i następnych, odbywających studia
według dotychczasowych przepisów.
rozpoczynający

§ 11.
ogłoszenia

Rozporządzenie

z

wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 września

mocą obowiązującą

1949 r.
M inister

Oświaty:

w z. E. Krassowska
do rozporządzen i a Ministra
z dnia 2 stycznia 1950 r . (poz. 9).

Załącznik
Oświa ty

Ogólny plan wykładów i ćwiczeń oraz wykaz egzaminów i kolokwiów obowiązujących na pierwszym roku
pierwszego s topnia niektórych kierunków studiów humanistycznych.

