Komunikat
w sprawie wniosków o przeniesienie na studia niestacjonarne
Wnioski studentów dotyczące przeniesienia na studia niestacjonarne (zaopiniowane przez
Prodziekana ds. Kształcenia wraz z wydrukiem przebiegu studiów) oraz wnioski o wznowienie
studiów niestacjonarnych będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki
Koszalińskiej do końca przerwy semestralnej tj. do dnia 19.02.2017 r.
Zgodnie z § 7 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej:
1. Student może przenieść się na inny kierunek studiów w ramach wydziału, na inny wydział
Politechniki Koszalińskiej lub z innej uczelni do Politechniki Koszalińskiej za zgodą
dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające
z przepisów obowiązujących na wydziale lub w uczelni, które opuszcza.
2. Dziekan, wyrażając zgodę na przeniesienie, określa termin przyjęcia i semestr, od którego
student rozpocznie studia, różnice programowe i termin ich uzupełnienia po uwzględnieniu
dotychczasowych osiągnięć studenta, przedstawionych w dokumentacji przebiegu studiów
odbytych w uczelni, którą opuszcza – z uwzględnieniem postanowień ust. 9.
3. Student może zmienić kierunek studiów po zaliczeniu pierwszego semestru za zgodą
właściwych dziekanów, z tym, że o ile student ubiega się o przejście na kierunek studiów,
na którym wprowadzono dodatkowe wymagania przy rekrutacji (np. odpowiednia liczba
punktów rekrutacyjnych, egzamin sprawdzający umiejętności), dziekan przyjmujący może
uzależnić swoją zgodę od wypełnienia tych wymogów przez studenta. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza zdrowotnych), po uzyskaniu opinii dziekanów,
upoważniony Prorektor może wydać zgodę na zmianę przez studenta kierunku studiów
przed zaliczeniem przez studenta pierwszego semestru studiów.
4. Dziekan decyduje, czy moduły/kursy zaliczone na innym kierunku studiów będą
traktowane jako integralna część studiów, czy też jako moduły/kursy pozaprogramowe.
5. Moduły/kursy pozaprogramowe, po zatwierdzeniu przez dziekana, odnotowuje się
w dokumentacji toku studiów oraz suplemencie do dyplomu. Punkty i oceny uzyskane
w wyniku zaliczenia modułów/kursów pozaprogramowych nie są brane pod uwagę przy
rozliczaniu przebiegu studiów i przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce.
6. Student może w uzasadnionych przypadkach uzyskać zgodę dziekana na przeniesienie się
ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, także odwrotnie. Zgoda może być
uzależniona od wyniku dodatkowego komisyjnego postępowania kwalifikacyjnego,
którego warunki określa każdorazowo (przed rozpoczęciem semestru, którego zmiana ma
dotyczyć) dziekan przyjmujący studenta.
7. Zmiana uczelni, kierunku lub formy studiów odbywa się w przerwach semestralnych.
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