
 
 

 

 

 

 

Poz. 305 
 

UCHWAŁA NR 5 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA WŁOSKA 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowych kryteriów zmiany formy 
odbywania studiów przez studenta w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 
r. poz. 190) oraz § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§1 

1. Formułuje wytyczne dotyczące szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania 
studiów przez studenta w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej 
dr Anna Porczyk 
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Załącznik 
 do uchwały nr 5 rady dydaktycznej dla kierunku studiów filologia włoska z dnia 26 maja 2020 r.  
w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów  

przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego 

 
 WYTYCZNE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW ZMIANY FORMY 

ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTA 
 

§1 

1.  KJD może zmienić formę odbywania studiów przez studenta poprzez przeniesienie go 
ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne lub ze studiów stacjonarnych na studia 
niestacjonarne. 

§2 

Zmiana formy odbywania studiów może zostać dokonana nie wcześniej po zaliczeniu 
pierwszego roku studiów.  

§3 

1. Zmiana formy odbywania studiów przez studenta ze studiów niestacjonarnych na studia 
stacjonarne może nastąpić na wniosek studenta. 

2. Podstawą do zmiany formy odbywania studiów z niestacjonarnych na stacjonarne jest 
spełnienie przez studenta następujących warunków: 

1) uzyskanie średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów w wysokości co 
najmniej 4,5; 

2) złożenie do Kierownika Studiów odpowiednio umotywowanego wniosku o zmianę 
trybu studiów. 

4. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne może odbyć się jedynie 
w przypadku dostępnych miejsc na studiach stacjonarnych. 

 
5. Jeśli liczba studentów na studiach niestacjonarnych spada poniżej pięciu osób, zostają 
oni automatycznie przeniesieni na studia stacjonarne. 

§4 

1. Zmiana formy odbywania studiów przez studenta ze studiów stacjonarnych na studia 
niestacjonarne może nastąpić na wniosek studenta. 
 
2. Zmiana formy odbywania studiów przez studenta ze studiów stacjonarnych na studia 
niestacjonarne jest rozpatrywana indywidualnie oraz biorąc pod uwagę liczebność grup na 
studiach niestacjonarnych. 

§5 

Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem student składa nie później niż na 
14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

§6 

KJD wyznacza studentowi zmieniającemu formę studiów termin i sposób uzupełnienia 
różnic programowych, biorąc pod uwagę osiągnięte dotychczas przez studenta efekty 
uczenia się. 


