
Uchwała nr 6/2008 
Rady Wydziału  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 24 września 2008 roku   
 

w sprawie zasad zmiany trybu studiów, przyjęcia na UG studenta innej uczelni oraz ponownego 
przyj ęcia na studia osoby skreślonej z listy studentów 

 
Na podstawie §28 ust. 2 oraz §30 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego 

obowiązującego od 1 października 2007 roku uchwala się, co następuje:  

 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Zasady zmiany trybu studiów oraz przyjęcia studentów z innej uczelni określa Regulamin Studiów 

UG i Rada Wydziału. 
2. Zasady ponownego przyjęcia na studia osoby skreślonej z listy studentów (wznowienia studiów) 

określa §34 Regulaminu Studiów UG. 
3. Termin składania podań o zmianę trybu studiów, przyjęcie z innej uczelni lub wznowienia studiów na 

studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Biologii UG upływa z dniem 15 września,  
4. Nie ma możliwości zmiany trybu studiów lub wznowienia studiów w trakcie roku akademickiego. 
 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 
 

Zmiana trybu studiów  
ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne na Wydziale Biologii 

 
1. Decyzję podejmuje Dziekan Wydziału na wniosek Studenta. 

 
 

Zmiana trybu studiów  
ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na Wydziale Biologii 

 
1. Przeniesienie może nastąpić po zaliczonym I roku studiów. 
2. Średnia ocen przedstawiająca wyniki studenta w okresie studiów obliczana zgodnie z § 4 Regulaminu 

Studiów UG wynosi min. 4,5. 
3. Liczba przedmiotów stanowiących różnice programowe nie większa niż 4. 
 
 

Przyjęcie na Wydział Biologii UG studenta innej uczelni 
 

1. Przyjęcie może nastąpić po zaliczonym I roku studiów. 
2. Wymagana jest zgodność kierunków studiów. 
3. Średnia ocen przedstawiająca wyniki studenta z dotychczasowych studiów obliczana zgodnie z § 4 

Regulaminu Studiów UG wynosi co najmniej 3,5 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
4. Liczba przedmiotów stanowiących różnice programowe nie większa niż 4. 
 
 Wynik głosowania jawnego:  46 uprawnionych,  liczba osób głosujących 32, w tym 32 głosy „tak”, 0 
głosów „nie”, 0 głosów  „wstrzymujących się”. 
        
         Dziekan Wydziału Biologii   

          /-/       
          prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 


