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Procedura podziału studentów na specjalności
1.

Studenci wszystkich kierunków po drugim roku studiów I stopnia oraz po pierwszym semestrze
studiów II stopnia kontynuują studia na wybranej specjalności.

2.

Limity przyjęć na specjalności, zgodnie z § 15 ust. 3 Regulaminu Studiów ustala Dziekan Wydziału.

3.

Wybór specjalności realizowany jest według następującej procedury:
1)

Zasady wyboru przedstawiane są studentom pierwszego roku studiów na spotkaniach
inauguracyjnych.

2)

O limitach przyjęć na poszczególne specjalności Dziekan informuje na spotkaniach:
a)

w połowie semestru letniego ze studentami czwartego semestru studiów I stopnia,

b)

w połowie semestru zimowego ze studentami pierwszego semestru studiów II stopnia,
którzy rozpoczęli studia w semestrze zimowym,

c)

w połowie semestru letniego ze studentami pierwszego semestru studiów II stopnia,
którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim.

3)

Wybór odbywa się pod koniec czwartego semestru studiów I stopnia oraz pierwszego
semestru studiów II stopnia.

4)

Studenci dokonują wyboru, zgodnie z § 15 ust. 4 Regulaminu Studiów, poprzez zapisy na listy
dostępne w dziekanacie. Zapisy na listy wyboru dokonywane są w terminach wskazanych na
spotkaniach, o których mowa w punkcie 2, jednak nie później niż do ostatniego dnia zajęć w
semestrach wskazanych w punkcie 2.

5)

W przypadku przekroczenia limitu danej specjalności ostateczna lista przyjętych tworzona jest:

6)

a)

dla studiów I stopnia według listy rankingowej wyznaczonej w oparciu o ważone,
z wykorzystaniem punktów ECTS, oceny uzyskane w czasie trzech semestrów studiów,

b)

dla studiów II stopnia według listy rankingowej wyznaczonej w oparciu o sumę oceny
ukończenia studiów, wpisanej w dyplomie oraz średniej ocen za ostatnie dwa semestry
studiów poprzedzających wyznaczonej na podstawie suplementu lub w przypadku jego
braku, indeksu.

W przypadku kiedy student nie złoży deklaracji wyboru specjalności w terminie wskazanym
w punkcie 4, decyzję o przypisaniu do specjalności podejmuje Dziekan w ramach istniejących
możliwości.
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