
projekt 

konieczna opinia Rady Dziekańskiej 

 

ZARZĄDZENIE  

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia ………….. roku 

  

w sprawie zasad zmiany formy studiów 

 

 

Na podstawie § 51 ust. 3 uchwały nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 roku Regulamin 

studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 

277)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa zasady zmiany formy studiów w ramach kierunków prowadzonych na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, jest dopuszczalna wyłącznie w ramach tego samego kie-

runku i poziomu studiów. 

 

§ 2 

1. Zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną może nastąpić po zaliczeniu przez 

studenta roku akademickiego. 

2. Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne nie 

wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów. 

3. W przypadku studentów przyjętych z innych uczelni na studia niestacjonarne zmiana formy 

studiów, o której mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po zaliczeniu roku akade-

mickiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 

4. Warunkiem zmiany formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną jest: 

a) niepowtarzanie żadnego roku studiów na studiowanym kierunku, 
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b) niekorzystanie na studiowanym kierunku z warunkowego wpisu na wyższy rok studiów, 

c) uzyskanie z ostatniego roku studiów średniej ocen 4,0 obliczonej ze wszystkich ocen z 

egzaminów i zaliczeń (w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem przy obli-

czaniu średniej bierze się pod uwagę wyłącznie ocenę z egzaminu). 

5. Wniosek o zmianę formy studiów, o której mowa w ust. 1, składa się do dnia 20 września 

roku kalendarzowego, w którym student zaliczył rok akademicki. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym warunkowanych względami organiza-

cyjnymi, dziekan w porozumieniu z prodziekanem do spraw studenckich może ustalić limit 

studentów uprawnionych do zmiany formy studiów, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 3 

1. Zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną może nastąpić w każdym czasie z 

wyjątkiem przypadków, w których przeniesienie jest niemożliwe ze względów organizacyj-

nych, w tym związanych z niemożliwością kontynuowania cyklu kształcenia. 

2. W przypadku zmiany formy studiów, o której mowa w ust. 1 w trakcie roku akademickiego, 

prodziekan do spraw studenckich w decyzji o zmianie formy studiów określa również zasa-

dy kontynuowania zajęć w ramach cyklu kształcenia. 

 

§ 4 

W przypadku zmiany formy studiów prodziekan do spraw studenckich może zdecydować o 

zmianie seminarium, na które student został wpisany przed zmianą. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 listopada 2007 roku w spra-

wie zasad przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne oraz ze studiów 

stacjonarnych na niestacjonarne. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……….. roku. 

 

 

Dziekan 

            Wydziału Prawa i Administracji 

 

       Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

 


