Instytut Psychologii UZ
Aneks nr 1 do Regulaminu wyboru specjalności z dnia 29.11.2016
w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu wyboru specjalności
Kierunek studiów: Psychologia
Studia stacjonarne i niestacjonarne

1. Zajęcia specjalnościowe odbywają się na IV i V roku studiów, natomiast wybór
specjalności dokonywany jest w semestrze letnim III roku studiów
2. Studenci kierunku Psychologia maja do wyboru cztery specjalności:
1.
2.
3.
4.

Psychologia edukacyjna i wychowawcza
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
Psychologia kliniczna
Psychologia zdrowia seksualnego (obowiązuje dla rekrutacji 2016/2017).

2. Zapisy na daną specjalność poprzedzone są akcją informacyjną wśród studentów II
roku, prezentującą program poszczególnych specjalności oraz procedurę zapisu.
Polega ona m.in. na spotkaniach pracowników poszczególnych zakładów ze
studentami oraz na informowaniu studentów o specjalnościach za pomocą ogłoszeń na
stronie internetowej IP.

3. Szczegółowe plany i programy studiów poszczególnych specjalności znajdują się na
stronie internetowej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

4. Zapisy na specjalności odbywają się w systemie elektronicznym w 6 semestrze letnim
w terminie do końca kwietnia każdego roku akademickiego (wyjątek stanowi rok III w
roku akademickim 2018/2019 gdzie wybór nastąpi w maju 2019).
5. Limit miejsc na specjalność wynosi:
Minimalna liczba osób - 15, maksymalna liczba osób – 25;
6. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie jest wyższa, niż liczba
miejsc, sporządzony zostanie ranking wg następującego kryterium:

Średnia arytmetyczna ocen z 5 semestrów studiów (z uwzględnieniem przedmiotów do
wyboru) :
4,5 - 4,5 pkt.
4,6 – 4,6 pkt.
4,7 – 4,7 pkt.
4,8 – 4,8 pkt.
4,9 – 4,9 pkt.
5,0 – 5,0 pkt.
Uwaga: w przypadku średniej ocen z wartościami setnymi (np. 4, 51; 4, 52; 4, 53 itd.)
są one uwzględniane w punktacji (np. średnia ocen 4, 51 – 4,51 pkt.; średnia ocen 4, 52 –
4, 52 pkt. 4, 53 – 4, 53 pkt. itd.)
7. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie jest niższa, niż minimalna
liczba miejsc, specjalność nie zostanie uruchomiona a studenci, którzy ją wybrali,
będą w miarę wolnych miejsc przenoszeni do alternatywnych preferowanych
specjalności.
8. W przypadku nie uzyskania przez studenta określonej liczby punktów kwalifikującej
do wskazanej, jako pierwszej (preferowanej) specjalności, rozpatrywane będą kolejne,
tzn. druga, trzecia i czwarta. Adekwatnie do uzyskanej liczby punktów student będzie
kwalifikowany do kolejno wskazanych specjalności. Możliwe jest nie ubieganie się o
zakwalifikowanie do danej specjalności. W takim przypadku student jest dopisywany
do grupy specjalnościowej, w której będą wolne miejsca.
Aneks wchodzi w życie z dniem 17.04. 2019 po zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Instytutu
Psychologii UZ.

