Uchwała Rady WSMiP
z dnia 15 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie warunków i zasad przeniesienia z innej uczelni na WSMiP, po zaliczeniu I roku,
bez postępowania rekrutacyjnego
oraz
zmieniająca uchwałę z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie warunków i zasad zmiany kierunku lub specjalności po zaliczeniu I roku studiów
(§ 30 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich)
I. Dziekan (lub osoba przez niego upoważniona) może wydać zgodę na przeniesienie z innej
uczelni na UJ, po zaliczeniu I roku, bez postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę
następujące okoliczności:
1. program zrealizowany do tej pory pozwala na podjecie studiów co najmniej na II roku (z
obowiązkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych);
2. jednostka, która jest adresatem wniosku dysponuje wolnymi miejscami na danym roku i
kierunku (specjalności) studiów;
3. wniosek został złożony do 20 września.
II. Do wniosku o przeniesienie z innej uczelni na WSMiP należy dołączyć:
1. opinię kierownika macierzystej podstawowej jednostki organizacyjnej;
2. dokument potwierdzający przebieg studiów;
3. poświadczoną przez macierzysty dziekanat informację o:
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

posiadaniu przez wnioskodawcę praw studenta,
rodzaju i formie odbywanych studiów,
zaliczonym roku studiów,
średniej ważonej ocen ze wszystkich przedmiotów,
zrealizowanym programie studiów (z podaniem sylabusów przedmiotów, liczbie
godzinach, formach zaliczenia, uzyskanych ocenach i punktach ECTS).

4. opinię wicedyrektora instytutu ds. dydaktycznych / kierownika samodzielnej katedry, w których
kandydat chciałby odbywać studia na WSMiP UJ.
III. Dziekan (lub osoba przez niego upoważniona) może wydać zgodę na zmianę kierunku studiów
lub specjalności, uwzględniając następujące okoliczności:
1. program zrealizowany na dotychczasowym kierunku lub specjalności pozwala na podjęcie
studiów co najmniej na II roku;

2. jest to pierwsza zmiana kierunku lub specjalności;
3. jednostka, która jest adresatem wniosku, dysponuje wolnymi miejscami;
4. wniosek, zaopiniowany przez wicedyrektora instytutu ds. dydaktycznych / kierownika
samodzielnej katedry, które chce podjąć wnioskodawca został złożony do 20 września.
IV. Nie jest możliwe przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne poza trybem
rekrutacji.

