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UCHWAŁA NR 25 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  

FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA 

MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA 
OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE 

z dnia 15 maja 2020 r. 

w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez 
studenta na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska 

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

§ 1 

 Rada dydaktyczna określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów 
przez studenta na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska zgodne z 
załącznikiem do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

Przewodniczący rady dydaktycznej: Ł. Książyk 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do uchwały nr 25 rady dydaktycznej dla kierunków studiów:  

filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia 
polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, 
slawistyka, sztuki społeczne z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany 

formy odbywania studiów przez studenta na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska 
 

Szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta na 
studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska 

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, na 
wniosek studenta kierownik jednostki dydaktycznej może zmienić formę 
odbywania przez niego studiów przez przeniesienie ze studiów stacjonarnych na 
studia niestacjonarne lub w przypadku studenta wyróżniającego się w nauce ze 
studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne. Kierownik jednostki dydaktycznej 
ustala różnice programowe wymagane do uzupełnienia przez studenta 
zmieniającego formę odbywania studiów. Zmiana formy odbywania studiów może 
zostać dokonana po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

2. Zmiana formy studiów przez studenta ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne 
może nastąpić w przypadku zaliczenia przez niego roku, na który student jest 
wpisany,  
i osiągnięcia średniej ocen z tego roku co najmniej 4,35. 

3. Zmiana formy studiów przez studenta ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne 
może nastąpić w przypadku zaliczenia przez niego roku, na który student jest 
wpisany,  
i zadeklarowania przez niego chęci przeniesienia na studia niestacjonarne. 

4. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się po zaliczeniu 
egzaminacyjnej sesji letniej, nie później niż 7. dnia od zakończenia sesji 
poprawkowej. 

 

 


