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Zasady kwalifikacji studentów studiów II stopnia na kierunku biologia, na specjalności/ 

ścieżki kształcenia prowadzone w ramach toku studiów. 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 

1. Uchwała dotyczy procesu rekrutacji na specjalności/ścieżki kształcenia prowadzone w ramach studiów 

II stopnia na kierunku Biologia. 

2. W roku akademickim 2019/20 na kierunku Biologia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim 

planuje się uruchomienie dwóch specjalności/modułów kształcenia: 

a. Biologia człowieka  

b. Biologia środowiska i molekularna. 

3. Udział w procesie rekrutacji jest obowiązkowy dla wszystkich studentów 1 roku studiów II stopnia na 

kierunku Biologia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/20. 

4. Informacje na temat danych specjalności/ścieżek kształcenia zamieszczane są na stronie internetowej 

wydziału i na stronie rekrutacyjnej UKSW. 

5. Proces rekrutacji ma charakter jawny, obiektywny i przebiega według zasad opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

  

II. REKRUTACJA NA SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU BIOLOGIA 

§ 2  

Liczebność grup studenckich powinna być zgodna z odpowiednimi wymaganiami określonymi w obowiązujących 

w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zarządzeniach, a w przypadku ich niespełnienia 

dopuszcza się ich zmianę na podstawie decyzji Dziekana. 

1. Dziekan mając na uwadze właściwe wykorzystanie potencjału dydaktycznego poszczególnych 

jednostek powinien zapewnić w miarę możliwości warunki do uruchomienia wszystkich prowadzonych przez 

wydział specjalności. 

2.  Limit miejsc na każdej ze specjalności ustalany jest na podstawie listy studentów przyjętych na studia 

w trakcie prowadzonej rekrutacji. 

3. W trakcie składania dokumentów na studia II stopnia kandydat deklaruje wybór specjalności/ścieżki 

kształcenia.  

4. W przypadku liczby chętnych przewyższającej liczbę miejsc na daną specjalność o przyjęciu na daną 

specjalność decydować będzie miejsce na liście rankingowej tworzonej w oparciu o średnią ocen uzyskaną w toku 

studiów I stopnia. 

5. Studenci niezakwalifikowani na wybraną specjalność podstawową zostaną skierowani przez Dziekana 

na specjalność alternatywną. 
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6. Studenci, którzy w wymaganym terminie nie złożyli deklaracji, zostaną skierowani przez Dziekana na 

specjalność po zakończeniu procesu kwalifikacji w miarę dostępnych miejsc. 

7. W opisanym postępowaniu kwalifikacyjnym przy wyborze przez studentów specjalności dopuszcza się 

odstępstwo od powyższych zasad w wyjątkowych i indywidualnych przypadkach, a odpowiednie decyzje są 

podejmowane przez Dziekana. 

8. Studentowi przysługuje prawo odwołania się do Dziekana w terminie 14 dni od ogłoszenia listy 

przyjętych na daną specjalność. 

  

§ 5 

 

1. Student może ubiegać się o możliwość studiowania w ramach dwóch specjalności. 

2. Warunkiem ubiegania się o studiowanie w ramach drugiej specjalności jest uzyskanie co najmniej 

średniej ocen 4,8 w toku studiów I stopnia. 

3. Podanie o podjęcie studiów w ramach drugiej specjalności należy złożyć do właściwego dziekanatu, 

najpóźniej do 30 września 2019 r. 

4. Dziekan Wydziału podejmuje decyzję w oparciu o spełnione kryteria wymienione w pkt. 2-3 z 

uwzględnieniem liczebności grup studenckich na poszczególnych specjalnościach. 

5. Decyzja Dziekana jest ostateczna. 

  

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§ 12 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Wydziału WBNS 

  

 

 

 


