
 

UCHWAŁA NR 13/2020 

RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW: DZIENNIKARSTWO I 
MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA 
WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 13 maja 2020 r. 

 

w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez 
studenta na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 15 ust. 3 Regulaminu Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 186) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały 
nr 7 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta 
Uniwersytetu Warszawskiego (Dziennik URK z 2020 r., poz. 7), Rada Dydaktyczna dla 
kierunków: dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie Big Data postanawia, co 
następuje: 

§ 1 

 1. Zmiana formy studiów przez studenta na kierunku dziennikarstwo i 
medioznawstwo ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne może nastąpić, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:   

a) student zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów; 
b) student uzyskał średnią ocen z ostatniego zaliczonego etapu studiów co najmniej 

4,5, gdzie średnia obliczana jest zgodnie z § 42 Regulaminu studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim; 

c) liczba różnic programowych nie przekracza 6 przedmiotów, po uwzględnieniu 
osiągniętych dotychczas przez studenta efektów uczenia się. W uzasadnionych 
przypadkach Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o innym limicie 
różnic programowych. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc na studiach stacjonarnych 

na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, decydująca będzie średnia ocen z 
ostatniego zaliczonego etapu studiów, a w przypadku jednakowej średniej ocen 
dodatkowa aktywność studenta (np. praca w kole naukowym, udział w konferencjach) i 
(następnie) kolejność złożenia wniosków. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wyczerpany jest limit 
przyjęć na studia stacjonarne kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, Kierownik 
Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o odmowie zmiany formy studiów ze studiów 
niestacjonarnych na stacjonarne. 

 



§ 2 

1. Zmiana formy studiów przez studenta na kierunku dziennikarstwo i 
medioznawstwo ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne może nastąpić, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:  

a) student zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów; 
b) liczba różnic programowych nie przekracza 6 przedmiotów, po uwzględnieniu 

osiągniętych dotychczas przez studenta efektów uczenia się. W uzasadnionych 
przypadkach Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o innym limicie 
różnic programowych . 
 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy na danym etapie studiów 

na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo nie są prowadzone studia niestacjonarne, 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o odmowie zmiany formy studiów 

ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. 

§ 3 

1. Zmiana formy studiów następuje na wniosek studenta złożony na piśmie albo 
przez informatyczny system obsługi studiów, skierowany do Kierownika Jednostki 
Dydaktycznej.  

2. Wniosek o zmianę formy studiów student składa nie później niż na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem danego etapu studiów.   

 3. Po złożeniu wniosek podlega zaopiniowaniu przez Kierownika Studiów w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

 4. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku zaopiniowanego przez 
Kierownika Studiów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący rady dydaktycznej: Ł. Szurmiński 

 

 


