
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 12 lipca 2022 roku 

 

 

Regulamin wyboru specjalności 

w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

§ 1.  

1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów 

z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej 

przez senat Uczelni.  

2. Podstawę wyboru stanowią informacje zamieszczone na stronie internetowej Uczelni 

oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z prodziekanem kierunku. 

3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, 

organizują i prowadzą prodziekani, lub osoby przez nich wyznaczone. Spotkania 

organizowane są w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 

§ 2. 

 

1. Studenci dokonują wyboru specjalności, wypełniając deklaracje z wykorzystaniem 

platformy Moodle, w ustalonym przez dziekana terminie. 

2. Studenci podczas wyboru wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając 

w kolejności specjalność podstawową i do dwóch rezerwowych.  

 

§ 3. 

 

1. W oparciu o złożone przez studentów deklaracje wyboru specjalności, Dział Spraw 

Studenckich tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych 

semestrów. 

2. Decyzja o przydzieleniu studenta do danej specjalności jest podejmowana przez 

dziekana na podstawie deklaracji studentów oraz listy rankingowej. 

3. Każdego roku akademickiego uruchamiane są wszystkie specjalności będące aktualnie 

w ofercie edukacyjnej Uczelni. 

4. Studenci, którzy nie dostali się na wybraną przez siebie specjalność ze względu 

na miejsce na liście rankingowej, zobowiązani są do pozostania na specjalności 

wybranej przez siebie jako rezerwowa. 

5. Minimalna i maksymalna liczba studentów w grupach specjalnościowych ustalana jest 

w danym roku akademickim przez dziekana, biorąc pod uwagę liczebność rocznika. 

6. Po zatwierdzeniu oraz opublikowaniu list, zmiany nie są możliwe. 

§ 4. 

1. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru 

w kolejnym roku akademickim, automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej 

specjalność. 

2. Osoby, które nie złożyły deklaracji, kierowane są arbitralnie przez dziekana do jednej 

z utworzonych specjalności, w zależności od wolnych miejsc. 
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§ 5. 

1. Na danym kierunku studiów tworzona jest minimum jedna grupa studencka dla każdej 

specjalności.  

2. Dziekan w porozumieniu z prodziekanem danego kierunku studiów, może 

zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej na danej specjalności. 

§ 6. 

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dziekana w terminie do 14 dni od 

ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność. 

§ 7. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 


