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STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
I
Uwagi wstępne
§1
Na kierunek Architektura WAPG w drodze przeniesienia przyjmowani są studenci kierunków, które
kończą się przyznaniem stopnia inżyniera architekta lub analogicznym.
II
Zasady ogólne
§2
Student może zmienić uczelnię po zakończeniu semestru.
Wniosek o zmianę uczelni oraz wymagane dokumenty kandydat składa nie później niż miesiąc przed
rozpoczęciem kolejnego semestru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może
uwzględnić wnioski złożone po tym terminie.
§3
Student innej uczelni pierwszego i drugiego semestru studiów pierwszego stopnia może zostać
przyjęty na kierunek Architektura WAPG tylko na ogólnych zasadach przyjęć kandydatów na studia
pierwszego stopnia.
Student innej uczelni trzeciego i wyższych semestrów studiów pierwszego stopnia może zostać
przyjęty na kierunek Architektura WAPG tylko po zdaniu sprawdzianu predyspozycji do zawodu
architekta lub po wykazaniu zdania analogicznego egzaminu z wynikiem pozytywnym na uczelni z
której następuje przeniesienie.
§4
Student przenoszący się z innej uczelni składa dziekanowi następujące dokumenty:

wniosek w sprawie przeniesienia,

pisemne potwierdzenie wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów
obowiązujących w uczelni, którą student opuszcza,

zgodę dziekana wydziału, z którego student się przenosi,

uwierzytelnioną kopię karty przebiegu studiów – wraz ze średnią ocen z poszczególnych
semestrów,

zestawienie w formie tabeli zawierającej chronologiczne, semestralne zestawienie
przedmiotów, z ocenami, wymiarem godzinowym poszczególnych form zajęć przedmiotu, i
przypisanymi punktami ECTS, zrealizowanych na dotychczasowych studiach oraz przedmiotów
im odpowiadających na kierunku Architektura WAPG. W przypadku odbywania studiów lub
części studiów na uczelniach zagranicznych – wraz z tłumaczeniem na język polski.

zgodny z KRK program kształcenia na kierunku studiów realizowanym w uczelni macierzystej
(zawierający opis założonych efektów kształcenia). W przypadku odbywania studiów lub części
studiów na uczelniach zagranicznych – wraz z tłumaczeniem na język polski,

portfolio A3/A4 zawierające obligatoryjnie wszystkie prace projektowe realizowane na
poszczególnych semestrach (wraz z krótkim opisem zadania projektowego) oraz
udokumentowanie innych osiągnięć zdobytych w czasie studiów.
Dziekan/Komisja może zażądać od studenta starającego się o przeniesienie dodatkowych materiałów,
w szczególności kart przedmiotów (sylabusów) wybranych przedmiotów.
§5
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Dziekan/Komisja właściwa do uznawania efektów kształcenia, po przeanalizowaniu programu, planu,
stanu realizacji planu studiów, osiągniętych efektów kształcenia oraz innych osiągnięć studenta na
uczelni macierzystej opiniuje wniosek oraz wyznacza ewentualne różnice programowe, których
realizacja pozwoli na osiągnięcie założonych efektów kształcenia na kierunku Architektura WAPG.
W przypadku rozbieżności dotyczących liczby punktów ECTS przyjmuje się liczbę punktów
przypisanych do zaliczonego przedmiotu na macierzystej uczelni.
§6
W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie przeniesienia studenta, dziekan określa termin i
semestr, od którego student rozpocznie studia na kierunku Architektura WAPG, ustala indywidualny
plan studiów oraz występuje do dziekana uczelni, z której student się przenosi o przesłanie
dokumentów studenta, a po ich otrzymaniu dokonuje rejestracji studenta.
III
Zapisy końcowe
§7
Student ma prawo złożyć pisemne odwołanie, od decyzji dziekana do prorektora właściwego ds.
kształcenia. Decyzja prorektora jest ostateczna.
§8
W sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami obowiązują zapisy określone w Regulaminie
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Na trwające trzy semestry studia II stopnia na kierunku Architektura WAPG nie przewiduje się
realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni.
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