
 

 

Uchwała nr 142/2022 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zasad zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne 

i z niestacjonarnych na stacjonarne przez studenta od roku akademickiego 
2022/2023 
 

Na podstawie § 38.1. pkt. 3d Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowi się, co następuje:   

 

§1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdziła wniosek 

ws. zasad zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne i z niestacjonarnych na stacjonarne 

przez studenta od roku akademickiego 2022/2023 i uchwaliła: 

 

1. Student może ubiegać się o zmianę formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne 

oraz z niestacjonarnych na stacjonarne pod warunkiem, że dany kierunek, specjalność, poziom, 

profil oraz forma studiów jest w danym roku akademickim prowadzony przez Wydział Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych. 

2. Decyzję w sprawie zmiany formy studiów podejmuje Dziekan na podstawie wniosku złożonego 

przez studenta zgodnie z ustalonymi zasadami w § 3 i § 4 po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Instytutu/Kierownika Katedry. 

3. Zasady zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne określa załącznik do niniejszej 

uchwały. 

4. Zmiana formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne możliwa jest po zaliczeniu przez 

studenta II semestru studiów. 

§ 2 

Tracą moc uchwały: 

1.  Nr 23/2013 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ustaleń Rady Wydziału dotyczących Regulaminu Studiów 

obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2012/2013. 

2. Nr 97/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 9 września 2020 roku w sprawie zaakceptowania zasad przenoszenia studentów ze studiów 

wieczorowych na studia stacjonarne w Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2020/2021. 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady WNHiP UWr                        

Dziekan dr hab. Paweł Klint, prof. UWr  

 

 

 

 



 

 

Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 21 grudnia 2022 r.,  
punkt nr 9 

 
Rada Wydziału zaopiniowała wniosek pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych 

do głosowania: 137, obecnych na posiedzeniu: 86, biorących udział w głosowaniu: 78, w 

tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 75 na „tak”, zero na „nie” oraz 3 

głosy wstrzymujące się. Uchwała nr 142/2022 z 21 grudnia 2022 r. 

 


