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UCHWAŁA NR 2/9//2020 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW INTERNATIONAL BUSINESS 

PROGRAM, MASTER IN FOOD SYSTEMS, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I 
UBEZPIECZENIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany formy odbywania studiów   
 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186) oraz uchwały nr 7 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia 
w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania 
studiów przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego (Dziennik UW URK z 2020 r. poz. 
7), Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na UW student po zaliczeniu 
pierwszego roku studiów może złożyć wniosek o przeniesienie ze studiów stacjonarnych 
na niestacjonarne w ramach kierunków prowadzonych na WZ UW.  

2. Nie określa się progu średniej ocen ani innych kryteriów, które KJD bierze pod 
uwagę wydając zgodę na taką zmianę formy studiów.  

3. Wpis na studia niestacjonarne pociąga konieczność opłat za usługi edukacyjne 
dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym 
oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów. 

§ 2 

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na UW student po zaliczeniu 
pierwszego roku studiów może złożyć wniosek o przeniesienie ze studiów 
niestacjonarnych na stacjonarne w ramach kierunków prowadzonych na WZ UW.  

2. Zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną jest możliwa wobec 
studentów, którzy z dotychczasowych etapów studiów uzyskali średnią 4,5 lub wyższą.  

3. Wobec studentów, którzy są aktywni badawczo, sportowo lub społecznie na 
rzecz UW KJD może podjąć decyzję o zmianie formy studiów z niestacjonarnej na 
stacjonarną, pod warunkiem uzyskania z dotychczasowych etapów studiów średniej co 
najmniej 4,4. Wpis na studia stacjonarne powoduje zakończenie naliczania opłat z tytułu 
czesnego. Nie anuluje się zaległych opłat z tytułu czesnego, opłat za przedmioty, które 
będą powtarzane lub opłat za powtórzenie roku 

§ 3 
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W szczególnych przypadkach, kiedy student wnioskuje o zmianę formy studiów z 
powodów socjalnych lub zdrowotnych KJD może wyrazić zgodę na przeniesienie między 
formami i kierunkami studiów w trakcie roku akademickiego pod warunkiem, że student 
dostałby się na te studia w procesie otwartej rekrutacji 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej: M. Skorek  
 
 
 
 
 


