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Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

w sprawie zasad dotyczących zmiany kierunku, formy studiów albo uczelni. 

 

Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu UG w związku z art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Wniosek w sprawie zmiany kierunku, formy studiów albo uczelni, zwany dalej 

„wnioskiem”, należy składać zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z podaniem aktualnego kierunku i formy studiów oraz informacji o liczbie 

zaliczonych semestrów. 

2. We wniosku wskazuje się kierunek studiów, formę studiów oraz semestr, na którym 

wnioskodawca zamierza podjąć studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego (zwanego dalej „Wydziałem”). 

 

§ 2 

Do wniosku należy dołączyć:  

1) w przypadku ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni - wyrażoną na piśmie zgodę 

na przeniesienie uzyskaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej uczelni oraz 

kopię świadectwa dojrzałości, 

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Gdański, 

3) zaświadczenie o dotychczasowym wypełnieniu wszystkich obowiązków studenta, 

wynikających z przepisów obowiązujących na dotychczas studiowanym kierunku, 

4) poświadczoną przez macierzysty Dziekanat średnią ocen za wszystkie zaliczone 

dotychczas semestry, 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym 

studiowaniem przedmiotów objętych programem studiów na kierunku, o którym 

mowa w §1 ust. 2, a wymagających zaliczenia w związku z różnicami programowymi. 

 

§ 3 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1 do 15 lipca roku 

poprzedzającego rok akademicki, w którym student wnosi o zmianę kierunku, formy studiów 

albo uczelni. 
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§ 4 

Dziekan udzielając zgody na zmianę kierunku, formy studiów albo uczelni kieruje się 

możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Wydziału związanymi z zapewnieniem 

studentom wysokiej jakości kształcenia na danym kierunku, warunkami przyjęcia na dany 

kierunek i formę studiów, przyjęte przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w roku 

poprzedzającym przyjęcie studenta, wynikami w nauce i innymi osiągnięciami studenta, ze 

szczególnym uwzględnieniem wysokiej średniej ocen oraz biorąc także pod uwagę 

indywidualną sytuację osobistą i życiową wnioskodawcy. 

 

§ 5 

Ogólna liczba osób przenoszonych na dany kierunek studiów stacjonarnych nie powinna 

przekroczyć w ciągu roku akademickiego 2% ogólnej liczby studentów studiujących na tym 

kierunku (według stanu na dzień 30 czerwca danego roku).  

 

§ 6 

Traci moc zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków 

dotyczących zmiany kierunku, trybu studiów albo uczelni. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2013 r. 
 


