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w sprawie wydziałowych kryteriów dotyczących

przeniesienia z innych uczelni, wznowienia studiów, zmiany kierunku lub specjalności studiów

or az zmianv formv studiów

(tekst ujednolicony z uwzg|ędrtteniem zmian przlętych przez Radę Wydziatu Nauk Społecznych
UG na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2016 roku, stanowiący załącznik do uchwały Rady
Wydziafu Nauk Społecznych UG nr 811016)
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Przeniesienie z innych uczelni do UG (druk nr 1) mozliwe jest przy uwzględnieniu ponizszych

kryteriów:

1. Rekrutacja do innej uczelni musiała odbyó się po zdałiu egzamiru wstęnego, konkurs świadectw

lub rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Przeniesienie jest mozliwe po zaliczentu co najmniej jednego okresu rczliczętiowego.

3. Przeniesienie z inrrych uczelni do UG może odbywać się jedynie na tym samym poziomie

studiowania,tJ. z trybu licencjackiego na tryb licencjacki lub z trybumagisterskiegonatryb

magisterski.

4. Studenci ubiegający się o przeniesienie powinni uzyskać na nie zgodęDziekana macierzystej

uczelni.

5,Liczba różnic programowych nie moze przek'roczyć łącznte 6przedmiotów(wyznaczonychna

podstawie analizy osiągniętych efektów ksztatcęrlta/treści proglamowych/programu kształcenia).

6. T ermin uzup ełni an ia r ó znic pro gramow y ch wy znacza D ztekan'
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Wznowienie studiów (druk nr 2) możLtwejest przy uwzględnieniu ponizszych kryteriów:

1. Wznowięnie studiów moze odbywać się tylko po zaliczeliu pełnego pierwszego roku studiów.

2. osoba skreślona zlisty studentów w drugim lub kolejnym okresie rcz|iczetiowyfn moze ubiegać

się o wznowienie studiów na semestrze (roku) nie wyzszym, trjż ten, na któryn.r nastąpiło

skreślenie z |isty studentów i nie wcześniej, niz od następnego okresu rozltczeniowego.

3. Dziekarr rozstrzygawniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:

a) przy czynę skreślenia,

b) osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu sfudiów,

c) termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem, a złozeniem wniosku,



d)

A

5.

6.

1

obowiązek, wyrównania,róznic, programowych, spowodowanych, zmianau planu, studiów lub

programu kształcenia.

Moznaubiegaó się o wznowienię studiów wyłącznie na kierunek studióilspecjalnośó-, na której

nastąpiło skreślenie z |isty studentów. W przypadku, gdy dany kierunek studiów/specjalność

będzie wygaszony na Wydziale Nauk Społecznych, podanie nie będzie rozpatrywane.

Liczb a r ó znic pro gramowych ni e mo że pr ze|<r o czy c ł'ącznie 6 prz edmiotó w'

Termin uzupeŁriania r oznic wyznacza Dziękan,

Jeże|t przyczwą skreślenia był btak za|iczenia przedmiotulprzedmiotów w danym okresie

rozliczętiowym' Dziekan kieruje sfudenta na powtarzanie tego przedmiohr/przedmiotów.

Dziekan moŻe wyrazió zgodę na wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym, niz

wynikałoby to z ust. |, jeże|ilzna, że od dnia skreślenia nastąpiły zmiany w planie studiów lub

programie kształcenia. W takim przypadku, Dziekan określa przedmioty, które uzna1e za

zaliczone.

osoba skreślona z listy studentów w pierwszyrn okresie rozliczeniow5rm może ubiegać się

o ponowne przyjęcie na studia' na ogólnychzasadachi w trybie obowiązującp ptzy rekrutacji

na poszczególne kierunki studiów.
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Zmiany kierunku lub specjalnoŚci studiów (druk nr 3) mozliwe sąprzy uwzględnieniu ponizszych

kryteriów:

I" Zmiana kierunku lub specjalnoŚci studiów moze nastąpió po zaliczeniu co najmniej pierwszego

okresu rozliczeniowego Qeże|i róznice programowe umozliwiają przyjęcie studenta na

przynajmniej drugl okres rczIiczeniov'ry studiów wybranego ptzez niego kierunku lub

specjalności) i jedynie w przypadku spełnien7aprzez studentawarunków przyjęcianasfudiana

wybranym pTzez niego kierunku lub specjalności, obowiązujące w ostatnio przęprowadzonym

postępowaniu rekrutacyj nym.

2.Liczba róznic proglamowych nie moze przehoczyc t.ącznie 6przedmiotów(wyznaczonychna

podstawie analizy osiągniętych efektów ksztaŁcerua/treści programowych/programu kształcenia).

3 . T ęrmin uzup eŁniani a r óznl.c wYuacza Dziekan.
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1. Studentom przysługuje prawo do przeniesienia z innych uczelni do UG, wznowienia studiów'

zmiany kierunku lub specjalności studiów oraz formy studiów.

8.

9.

. 
Specjalność doĘczy kierunków studiów prowadzonychprzez Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii



2.

J.

AT.

5.

6.

Termin przeniesienia, wznowienia, zmiany kierunku lub specjalności studiów oraz formy

studiów uzależntonyjest od opinii Dyrekcji Instytutu prowadzącego dany kięrunek. Student

powinien ztożyó komplet dokumentów (podanie na właściwyn.r druku, indeks, ewęntualnie

wykaz osiągniętych efektów kształcenia) w Dziekanacie WNS.

lndeks musi byó uzupełniony o ilość godzin zajęó (łączną- nie tygodniowo) i punkty ErcS - jeż:,eli

obowiązywały.

Studenci posiadający indeks w formie elektronicznej winni dostarczyćjego wydruk potwierdzony

przez właściwego pracownika dziekanatu prowadząeęgo dany kierunek studiów.

Studenci Uniwersytetu Gdanskiego posiadający indeks w formie elektronicznej winni zgłosić się

(przed złożeniempodania) do dziekanatu w celu pobrania wydruku tegoż indeksu potwierdzonego

przez osob ę pt ow adzącą kierunek.

P o dani a ni ekompl e tttę ot az zło żone p o termini e ni e b ędą ro zp att yw ane.

ss

Zmiana formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne oraz z niestacjonamych na stacjonarne

(druk nr 4) jest mozliwa przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

1. Student mozę zmięnl'ó formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne.

2. Student moŻe nnieruó formę studiów z niestacjonamych na stacjonarne o ile spełnione zostaną

wszystkie nastęuj ące warunki :

a) spełnione są kryteria ekonomiczne wynikające z kalkulacji danego kierunku studiów dotyczące

jego opłacalności przy odpowiedniej liczbie studentów,

b) za|iczył co najmniej pierwszy okres rozllczęniory otazjeśli róznice programowe umozliwiają

jego przyjęcie co najmniej na drugi okres rczltczeniowy studiowanego kierunku oraz specjalności,

c) średnia ocen uzyskana w okresie studiowania wynosi co najmniej 4,8,

d) wykaze i udokumenfuje dodatkowe osiągnięcia naukowe oraz organtzacyjne.

Podania w sprawach zmiany fo.my studiów zę stacjonarnych na niestacjonarne oraz

z niestacjonamych na stacjoname nalezy składaó u pracownika Dziekanatu prowadzącego aktualnie

studiowarry przez studenta kierunek studiów.
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