Uchwała nr 14/I/2020
Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków i zasad ubiegania się o przeniesienie
z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu
Jagiellońskiego bez postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów
z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów obowiązujących na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ od roku akademickiego 2019/2020.
Na podstawie §28 ust.2 oraz §30 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim – załącznik do
Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ustala następujące warunki i
zasady przeniesienia z innej uczelni oraz zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego bez postepowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów.
1. Przeniesienie z innej uczelni (lub zmiana kierunku lub specjalności w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego) na studia niestacjonarne jest możliwe zarówno ze
studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
2. Przeniesienie z innej uczelni (lub zmiana kierunku lub specjalności w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego) na studia stacjonarne jest możliwe wyłącznie ze studiów
stacjonarnych.
3. O przeniesienie na studia stacjonarne - z innej uczelni oraz zmianę kierunku lub
specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego - mogą się ubiegać
studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. studiowali na studiach stacjonarnych na kierunku mieszczącym się w tym
samym obszarze/obszarach kształcenia, w którym/których mieści się
wybrany przez nich kierunek, na który zamierzają się przenieść,
z wyjątkiem psychologii, gdzie przeniesienie może nastąpić tylko z tego
samego kierunku studiów;
b. zaliczyli pierwszy rok studiów na uczelni lub w jednostce organizacyjnej
UJ, z której zamierzają się przenieść,
c. uzyskali w dotychczasowym toku studiów średnią ważoną nie niższą niż
4,5
d. spełniają warunki rekrutacji obowiązujące w danym roku akademickim
dla studentów rozpoczynających studia na kierunku, którego dotyczy
przeniesienie.
4. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego może zmienić formę studiów
z niestacjonarnych na stacjonarne w przypadku uzyskania średniej ocen z
dotychczasowego toku studiów co najmniej 4,5 (RS UJ §28 ust.2), przy czym ustala
się, że liczba osób przenoszących się nie może przekroczyć 2% górnego limitu
rekrutacji na kierunek w danym roku. Kwalifikacja następuje w oparciu o listę
rankingową wynikającą z uzyskanej średniej ze studiów.
5. Liczba studentów przeniesionych na dany kierunek studiów Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ z innej uczelni oraz zmieniających
formę studiów w ramach studiów stacjonarnych nie może przekroczyć 3%
ustalonego dla danego roku akademickiego limitu przyjęć.

6. Przeniesienie z innej uczelni oraz zmiana kierunku lub specjalności studiów w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego bez postępowania rekrutacyjnego nie jest możliwe w
trakcie roku akademickiego.
7. Decyzja o przeniesieniu z innej uczelni może być uwarunkowana ograniczeniami
związanymi z liczbą studentów, która nie może przekroczyć zatwierdzonego przez
władze UJ limitu.
Szczegółowy tryb postępowania w przypadku przeniesienia z innej uczelni lub zmiana
kierunku studiów/specjalności w ramach UJ
1. Student ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni lub zmianę kierunku
studiów/specjalności w ramach UJ składa w sekretariacie jednostki WZiKS UJ
prowadzącej kierunek/specjalność, na który/którą zamierza się przenieść wniosek wraz
z uzasadnieniem, adresowany do Prodziekana ds. dydaktyki WZiKS (załącznik 1).
2. Wnioski należy złożyć nie później niż do 15 września każdego roku.
3. Do wniosków należy dołączyć:
− opinię kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść,
− dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów wydane przez
jednostkę organizacyjną, z której student zamierza się przenieść (wykaz
przedmiotów z ocenami, punktami ECTS, ilością godzin zajęć) – podpisane przez
kierownika jednostki organizacyjnej (dziekana) macierzystej uczelni;
− zaświadczenie o zaliczeniu pierwszego roku wraz z wyliczoną średnią ważoną z
dotychczasowego toku studiów wydane przez jednostkę organizacyjną, z której
student zamierza się przenieść;
4. Kierownik wybranego kierunku studiów na WZiKS UJ sprawdza, czy wnioskodawca
spełnia warunki określone w § 28 ust. 2 i § 30 ust. 1-5 Regulaminu Studiów UJ oraz
opiniuje wniosek o przeniesienie z innej uczelni lub zmianę kierunku/specjalności
studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przypadku opinii pozytywnej
powinna ona zawierać w szczególności propozycje dotyczące:
− roku studiów, na który nastąpi przeniesienie,
− przeniesienia liczby punktów ECTS podlegających uwzględnieniu, po
stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów uczenia się wedle zasad zawartych w
RS UJ § 11 ust 2-7,
− różnic programowych oraz liczby punktów ECTS wymagających uzupełnienia;
5. Zaopiniowany wniosek jest kierowany do Prodziekana ds. dydaktyki WZiKS UJ.
6. Prodziekan ds. dydaktyki na podstawie złożonych do 15. września wniosków o
przeniesienie na studia stacjonarne tworzy niezależne listy rankingowe uwzględniające
tryb kierunek studiów, tryb przeniesienia (tj. ze studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych) i podejmuje na podstawie sporządzonych list decyzje kwalifikujące
kandydatów do przeniesienia.
7. Prodziekan ds. dydaktyki WZiKS UJ podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia
studenta z innej uczelni lub zmiany kierunku/specjalności studiów w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozstrzyga w sprawie przeniesienia osiągnięć i
zajęć.

