
KOLEGIUM II 

Szczegółowe warunki zmiany kierunku studiów lub/i modułu 

kształcenia oraz formy studiów 

obowiązujące od 1.10.2020 

przyjęte przez Radę Kolegium II 

 

1. Student ma możliwość zmiany kierunku studiów lub/i modułu kształcenia oraz 

przeniesienia się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i ze studiów 

niestacjonarnych na stacjonarne – po złożeniu odpowiedniego wniosku do Dyrektora 

Kolegium II. 

2. Zmiana kierunku lub/i modułu kształcenia lub formy studiów odbywa się zgodnie 

z Regulaminem studiów. 

3. Dyrektor Kolegium II udziela zgody na zmianę: 

a) kierunku studiów studentom do końca 6 tygodnia pierwszego semestru studiów (raz w 

toku studiów); 

b) modułu kształcenia studentom do zakończenia semestru studiów, w którym dokonuje 

się wyboru modułu. 

4. Wydanie zgody przez Dyrektora Kolegium II jest możliwe jeżeli: 

a) przyjęcie studenta na dany kierunek lub moduł kształcenia nie zwiększa liczby 

studentów na określonym roczniku studiów ponad limit przyjęty w organizacji roku 

dla poszczególnych kierunków/modułów kształcenia studiów na dany rok akademicki; 

b) przyjęcie studenta na dany kierunek lub moduł kształcenia nie zmniejsza liczby 

studentów na opuszczanym roczniku studiów dla poszczególnych 

kierunków/modułów kształcenia studiów na dany rok akademicki, do stanu 

liczebności roku/modułu kształcenia poniżej progu opłacalności prowadzenia 

kierunku/modułu kształcenia; 

c) student spełnia wymagania rekrutacyjne i/lub progi przyjęć w danym roku 

akademickim na nowym kierunku/module kształcenia. 

5. Dyrektor Kolegium II wydając rozstrzygnięcie o zmianie kierunku studiów/modułu 

kształcenia, zatwierdza: 



a) różnice programowe wymagane do uzupełnienia przez studenta, a określone przez 

Zastępcę ds. kształcenia. 

b) szczegółowe zasady wpisu studenta na rok/semestr. 

6. Pozytywne rozpatrzenie złożonego przez studenta wniosku o zmianę formy studiów 

wymaga spełnienia następujących warunków: 

a) przeniesienie studenta ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne może 

nastąpić po zaliczeniu I roku studiów, a średnia ocen studenta za rok akademicki 

powinna wynosić co najmniej 4,8; 

b) zmiana trybu studiów nie zwiększa limitu liczby studentów na danym roku ponad 

limit przyjęty w organizacji roku dla poszczególnych kierunków/modułów kształcenia 

studiów na dany rok akademicki; 

c) zmiana trybu studiów nie zmniejsza liczby studentów na opuszczanym roku dla 

poszczególnych kierunków/modułów kształcenia studiów na dany rok akademicki, do 

stanu liczebności roku/specjalności poniżej progu opłacalności prowadzenia studiów 

na dany rok akademicki. 

7. Student przyjęty na dany kierunek/moduł kształcenia zobowiązany jest do uzupełnienia 

różnic programowych w wyznaczonym przez Dyrektora Kolegium II terminie. 

8. Student zaliczający różnice programowe podlega zasadom określonym w Regulaminie 

Studiów. 


