…................................
date & city

OŚWIADCZENIE

DECLARATION

Ja, .........................................................., niżej

I,....................................................................,

podpisana/y, oświadczam, że zapoznałam/em się z

the undersigned, hereby declare, that I became

Academic Policy programu Master of Science in

acquainted with the Academic Policy of the Master of

Professional

przez

Science in Professional Communication program offered

Społeczną Akademię Nauk we współpracy z Clark

Communication

prowadzonego

by University of Social Sciences in cooperation with

University, USA dostępnym w biurze administracji w

Clark University, available in the Administration Office

Łodzi oraz w Warszawie i akceptuję jego warunki. Jestem

in Lodz and in Warsaw and I accept the conditions stated

świadoma/y, że aby ukończyć program i otrzymać

therein.

amerykański dyplom Master of Science in Professional

program and receive the Master of Science in

Communication jestem zobowiązana/y:

Professional

I am aware that in order to complete the

Communication

diploma

from

Clark

University I am required to:
1.

2.

pozytywnie

ukończyć

12

przedmiotów,

obejmujących 6 przedmiotów obowiązkowych, 5

1.

elektywnych oraz projekt końcowy Capstone;

elective courses and the final Capstone project

zrealizować

3

nominowanymi

przedmioty
przez

Clark

z

wykładowcami

University,

USA

oferowane w ramach Summer Semester;
3.

4.

2.

complete 12 courses, that is 6 core courses, 5

complete 3 courses with the American Instructors

from Clark University, USA, offered during Summer
Semester

uzyskać średnią co najmniej na poziomie B (3.0) z

3.

wszystkich modułów realizowanych w toku nauki.

all required courses. Detailed information concerning

obtain at least B (3.0) Grade Point Average from

Szczegółowe informacje dotyczące średniej, wraz z

GPA and the numerical values of the grades is available

wartościami numerycznymi ocen dostępne są w

in the Academic Policy

regulaminie programu;

4.

obtain at least 577 points on TOEFL-equivalent

uzyskać co najmniej 577 punktów na egzaminie

test or submit the certificate exempting from the

językowym TOEFL-equivalent bądź

language test.

przedłożyć

odpowiedni certyfikat zwalniający z ww. egzaminu.

.............................................................
podpis/signature

