
UCHWAŁA NR 10 
RADY DYDAKTYCZNEJ 

dla kierunków Psychologia i Stosowana psychologia z wierz ąt 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie zasad uznawania przedmiotów za równowa żne w programie studiów na 
kierunku Psychologia 

 

§1 

Zasady określania równoważności przedmiotów 

1. Uznanie zajęć za równoważne oznacza, że będą one traktowane tak, jak inne 
składające się na tok studiów studenta danego kierunku.   

2. Student  ma  prawo  do  starania  się  o  uznanie  zajęć  ze  wszystkich  wydziałów 
UW oraz innych uczelni wyższych, które posiadają uprawnienia do nadawania tytułu 
zawodowego.   

3. Całkowita liczba kredytów ECTS z przedmiotów uznanych za równoważne 
przedmiotom obowiązującym w programie studiów na kierunku Psychologia nie 
może być wyższa, niż połowa kredytów wymaganych w tym programie.   

4. O uznaniu zajęć za równoważne decyduje Prodziekan ds. studenckich kierując się w 
razie potrzeby opinią nauczyciela prowadzącego lub koordynującego analogiczne 
zajęcia na Wydziale Psychologii. 

5. Uznane za równoważne mogą być tylko przedmioty kończące się zaliczeniem na 
ocenę i zrealizowane w ramach studiów wyższych nie wcześniej, niż 10 lat przed 
datą wniosku.   

6. Za równoważne przedmiotom obligatoryjnym mogą być uznane tylko przedmioty 
oferowane w ramach kierunku Psychologia zgodne lub zbliżone pod względem: 
treści, efektów kształcenia, wymiaru godzinowego, liczby kredytów ECTS. 

7. Za równoważne przedmiotom fakultatywnym mogą być uznane tylko przedmioty z 
zakresu psychologii oferowane w ramach kierunku Psychologia. 

8. Za równoważne przedmiotom specjalizacyjnym mogą być uznane tylko przedmioty z 
zakresu psychologii stosowanej oferowane w ramach kierunku Psychologia. 

9. Za równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim mogą być uznane tylko 
przedmioty spoza obszaru psychologii zrealizowane na dowolnym kierunku studiów 
akademickich. 

10.  Zgoda  na  uznanie  zajęć  oznacza  uznanie  takiej  liczby  ECTS,  która  była  im 
przypisana. Jeśli zajęciom nie były przypisane punkty ECTS, to ich liczba po uznaniu 
zostanie określona na podstawie czasu trwania i sposobu zaliczenia zajęć.  

11. O przypisaniu uznanych przedmiotów fakultatywnych do poszczególnych koszy 
tematycznych decyduje Prodziekan.  

12. Student  zwraca  się  o  uznanie  zajęć  poprzez złożone w systemie USOS   
podanie  zawierające następujące informacje o zaliczonych zajęciach:   
a) na jakiej uczelni i jakim kierunku odbywały się;   
b) nazwisko osoby prowadzącej;   
c) tytuł zajęć;   
d) rodzaj zajęć (np. wykład, seminarium);   
e) liczba godzin w semestrze i liczba ECTS;   
f) rok akademicki i semestr, w którym były zaliczone;   



g) g)  uzyskana ocena.   
13. Do  podania  o  uznanie  zajęć  student  powinien  dołączyć  kartę  przebiegu 

studiów  lub  potwierdzoną kserokopię  indeksu  z  wpisanym  zaliczeniem  lub  
potwierdzoną kserokopię suplementu do dyplomu.   

 

§2 

Zasady określania równoważności etapów 

1. Student  ma  prawo  do  starania  się  o  uznanie  za  równoważny  etapu  studiów 
zaliczonego  w  ramach  studiów  na  Wydziale  w  innym  trybie  studiowania  niż 
aktualnie  podjęty  oraz  na  innych  uczelniach  wyższych  na  kierunku Psychologia.   

2. Decyzję o uznaniu równoważności etapu studiów podejmuje Prodziekan ds. 
studenckich.   

3. Uznanie  równoważności  etapu  studiów  odbywa  się  poprzez  porównanie 
przedmiotów  obligatoryjnych  zrealizowanych  w  jego  trakcie  z  wymaganiami 
określonymi w programie kształcenia dla kierunku Psychologia.   

4. Za równoważny zostaje uznany etap studiów, który obejmuje co najmniej 80 % 
przedmiotów obligatoryjnych przypisanych odpowiedniemu etapowi studiów na 
kierunku Psychologia, przy czym brakujące przedmioty student ma obowiązek 
uzupełnić na zasadach określonych przez Prodziekana. 

5. Uznanie etapu studiów za równoważny oznacza, że uznaje się zrealizowanie przez 
studenta 60 ECTS niezbędnych do rozliczenia roku.   

6. Decyzja o uznaniu etapu studiów za równoważny  związana jest z uznaniem 
wszystkich przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę zrealizowanych 
przez studenta na danym etapie.   

7. Uznanie etapu studiów za równoważny związane jest decyzją o przeniesieniu na 
wyższy etap studiów.   

 

§3 

Zasady określania różnic programowych 

1. Student  wznawiający  studia, skierowany na powtarzanie etapu, przenoszący  się  na  
studia  na  Uniwersytecie z  innej  uczelni,  odbywający  cześć  studiów  w  innej  uczelni  
lub  zmieniający formę  studiów  zobowiązany  jest  do  realizacji  różnic  programowych 
wskazanych przez Prodziekana ds. studenckich.   

1. Określenie różnic programowych powinno odbywać się poprzez porównanie programów 
kształcenia  –  zrealizowanego  dotychczas  przez  studenta  i  aktualnie 
obowiązującego studentów określonego kierunku i roku.   

2. Porównując programy, Prodziekan zwraca uwagę na:   
a) wymiar godzinowy, kredyty ECTS i treści kształcenia przedmiotów  

obligatoryjnych  wymienionych w programie studiów;   
b) wymiar godzinowy, kredyty ECTS i treści kształcenia przedmiotów  

fakultatywnych  obejmujących  wymienione  w  programie studiów obszary 
kształcenia;   

c) wymiar godzinowy, kredyty ECTS i treści kształcenia przedmiotów praktycznych 
lub specjalizacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu i zgodnych z 
wymienionymi w programie studiów specjalizacjami; 

d) czas trwania praktyk zawodowych; 
e) wymiar godzinowy lektoratów i poziom egzaminów językowych; 



f) wymiar godzinowy zajęć WF. 
3. Przy porównywaniu programów kształcenia w celu wyznaczenia różnic programowych 

Prodziekan stosuje odpowiednie wytyczne dotyczące uznawania równoważności 
przedmiotów i etapów studiów. 

4. Realizacja różnic programowych może obejmować obowiązek:   
a) zaliczenia niezrealizowanych przedmiotów obligatoryjnych;  
b) uzupełnienia  treści  kształcenia  dotychczas  zaliczonych  przedmiotów 

obligatoryjnych;  
c) uzupełnienia  treści  kształcenia  określonych  w  programie  studiów w ramach 

realizacji przedmiotów fakultatywnych;  
d) zaliczenia  niezrealizowanych  przedmiotów  specjalizacyjnych  bądź 

uzupełnienia  treści  kształcenia  dotychczas  zaliczonych  przedmiotów 
specjalizacyjnych.   

5. Uzupełnienie  treści  kształcenia  poszczególnych  przedmiotów  może  odbywać się  
poprzez  ich  ponowne  zaliczenie  w  całości  bądź  w  części.  Decyzję  w  tej sprawie 
podejmuje Prodziekan na podstawie opinii osoby prowadzącej lub koordynującej kurs, 
kierownika studiów lub kierownika specjalizacji.   

6. Przedmioty obligatoryjne zaliczone wcześniej, niż 10 lat przed dniem wyznaczenia 
różnic programowych podlegają powtórzeniu w całości. Zasada ta może dotyczyć 
również przedmiotów specjalizacyjnych, jeśli kierownik odpowiedniej specjalizacji uzna, 
że znacząco zmienił się zakres wiedzy, którą dany przedmiot prezentuje. 

7. Powtórzeniu w całości podlegają przedmioty zaliczone bez oceny. 
8. Przedmioty, które w ramach wyznaczonych różnic mają uzupełnić program wcześniej 

zaliczonych etapów są wliczane do programu studiów bez przypisywania ich do 
konkretnych etapów. 

 

 

        Przewodniczący Rady: A.Rynkiewicz 

 

 

 


