
 

 

 

Poz. 7 

 

UCHWAŁA NR 7 
UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowych kryteriów 
 zmiany formy odbywania studiów przez studenta 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) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia 
postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Formułuje się wytyczne dotyczące szczegółowych kryteriów zmiany formy 
odbywania studiów przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego. 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca URK: J. Choińska-Mika 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  
UNIWERSYTECKA RADA DS. KSZTAŁCENIA 

 



Załącznik 
do uchwały nr 7 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 9 kwietnia 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. Rada dydaktyczna w drodze uchwały określa szczegółowe kryteria zmiany 
formy odbywania studiów przez studenta: 
1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne; 
2) ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.  

2. Rada dydaktyczna formułując kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia 
przepisy § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 

3. Student składa wniosek o zmianę formy odbywania studiów po zaliczeniu 
etapu studiów. 

§ 2 

Rada dydaktyczna, formułując szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania 
studiów przez studenta ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne: 

1) uwzględnia średnią ocen z etapu studiów;  
2) wskazuje etap studiów, z którego średnia jest uwzględniana przy zmianie formy 

odbywania studiów;  
3) określa minimalną średnią ocen, która uprawnia do zmiany formy odbywania 

studiów;  
4) może określić kryteria dodatkowe. 

§ 3 

1. Rada dydaktyczna, formułując szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania 
studiów przez studenta ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne, może uwzględnić 
średnią ocen z etapu studiów lub kryteria dodatkowe. 

2. W przypadku, gdy rada dydaktyczna, formułując szczegółowe kryteria zmiany 
formy odbywania studiów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne, uwzględniła 
średnią ocen, rada dydaktyczna także: 
1) wskazuje etap studiów, z którego średnia ocen jest uwzględniana przy zmianie formy 
odbywania studiów; 
2) określa minimalną średnią ocen, która uprawnia do zmiany formy odbywania studiów. 

§ 4 

Rada dydaktyczna przekazuje kopię uchwały w sprawie szczegółowych kryteriów 

zmiany formy odbywania studiów przez studenta do Uniwersyteckiej Rady  

ds. Kształcenia za pośrednictwem Biura ds. Jakości Kształcenia do 31 maja 2020 r. 

 


