ZASADY WZNOWIENIA STUDIÓW

WARUNKI
O wznowienie studiów może się ubiegać osoba w okresie pięciu lat od chwili skreślenia z
listy studentów, w tym także z innej uczelni, spełniająca warunki rejestracji na semestr
wyższy niż pierwszy.
Wznowienie studiów przez żołnierza zawodowego lub kandydata na żołnierza
zawodowego odbywa się z uwzględnieniem zapisów zawartych w przepisach wojskowych
oraz Regulaminie studiów wyższych w WAT.
Osoba, która nie spełnia warunków wznowienia studiów, może być ponownie przyjęta na
studia zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rekrutacji na studia.
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i aktualny program studiów. Uznanie dotychczasowych efektów kształcenia oraz warunki,
termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic, wynikających z zakładanych efektów
kształcenia i programów studiów, ustala dziekan. (patrz→przeniesienie zaliczonych
modułów).
Dziekan, na pisemny wniosek studenta, po zapoznaniu się z przedstawioną przez
studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na tym samym lub innym kierunku
studiów
w Akademii, albo w innej uczelni, w tym również zagranicznej, po zasięgnięciu opinii
prowadzących dane moduły, stwierdza stopień zgodności uzyskanych efektów kształcenia
i podejmuje decyzję o przeniesieniu zaliczonych modułów z liczbą punktów ECTS
przypisanych odpowiednim modułom w planie studiów kierunku, na którym student będzie
studiował. W przypadku niemożności realizacji modułów, wynikających z różnic
programowych, dziekan wyznacza moduły równoważne. Przeprowadzają je nauczyciele
akademiccy wyznaczeni przez dziekana.
Wznowienie studiów następuje nie wcześniej niż od następnego semestru po dacie
skreślenia. Dziekan może w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalić inny termin
wznowienia.
Wznowienie studiów powinno odbywać się w przerwach pomiędzy semestrami. Wniosek
o wznowienie studiów należy złożyć do dziekanatu WLO najpóźniej 2 tygodnie przed
rozpoczęciem semestru.

PROCEDURA
Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje dziekan na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej. Do wniosku o wznowienie studiów należy dołączyć dowód wpłaty na
kwotę 85 zł (zgodnie z decyzją Rektora nr 17/RKR/2018 z 29 stycznia 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w WAT w roku
akademickim 2018/19 i powołania komisji do przeprowadzenia tego postępowania).
Wniosek wraz z dowodem wpłaty składa się w dziekanacie Wydziału Logistyki.

Po podjęciu przez Dziekana decyzji w sprawie wznowienia studiów (pozytywna lub
negatywna), stosowna decyzja wysyłana jest do studenta na adres wskazany we wniosku.

