
Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG 
w sprawie wyboru specjalności na Licencjackich Studiach Administracyjnych 

 
 
Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu UG zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

 
Studenci 3 semestru Licencjackich Studiów Administracyjnych wybierają jedną z 6 
specjalności wynikających z programu studiów. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału 
wprowadzone zostały następujące specjalności:  
 

a) Administracja wymiaru sprawiedliwości; 
b) Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa; 
c)  Administracja gospodarcza; 
d) Administracja finansowa i biznesowa; 
e) Administracja bezpieczeństwa publicznego; 
f) Administracji organizacji i instytucji międzynarodowych. 

 
§ 2 

 
1. Wyboru specjalności dokonuje się w drodze zapisu elektronicznego w terminie od 
rozliczenia semestru II przez studenta do 30 listopada danego roku. Studiowanie w ramach 
wybranej specjalności rozpoczyna się od 4 semestru.  
 
2. Minimalna liczba studentów wymagana do uruchomienia specjalności wynosi 30, a 
maksymalna 60. O uruchomieniu określonych specjalności Dziekan informuje na stronie 
internetowej Wydziału wskazując jednocześnie termin, nie krótszy niż 2 tygodnie, do 
dokonywania zapisów uzupełniających dla studentów, którzy zapisali się na nieuruchamiane 
specjalności lub tych, którzy uchybili terminowi określonemu w ust. 2.  
 
3. Studenci, którzy nie zapisali się na żadną ze specjalności w terminach określonych w ust. 1 
i 2 zostają przydzieleni do specjalności ogólnoadministracyjnej.   
 
 

§ 3 
 

1. W ramach specjalności student uczęszcza na wykłady ujęte w programie specjalności. 
Zestaw wykładów do wyboru podaje się do wiadomości studentów I roku najpóźniej do czasu 
rozpoczęcia letniej sesji egzaminacyjnej.  
 
2. W ramach specjalności student dokonuje także wyboru seminarium dyplomowego. Tryb 
zapisów na seminaria dyplomowe w ramach specjalności regulują zasady ogólne dotyczące 
zapisów na seminaria. 
 
3. W przypadku specjalności ogólnoadministracyjnej student dokonuje wyboru – w ramach 
istniejących miejsc – spośród wykładów i seminariów dyplomowych przewidzianych w 
programie innych specjalności, z zachowaniem pierwszeństwa wyboru dla studentów 
zapisanych na daną specjalność.  
 



§ 4 
 

 Student powtarzający semestr kontynuuje wybraną specjalność, a jeśli nie jest ona 
uruchomiona – dokonuje wyboru innej. Brak wyboru specjalności oznacza zapisanie się na 
specjalność ogólnoadministarcyjną. 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2013 r. 


