Zatwierdzono na Radzie Instytutu w dniu 17.09.2014r.
Procedura wyboru specjalności na studiach SPS
kierunków:
Pedagogika, Socjologia
w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej
na Wydziale Nauk Społecznych
Akademii Pomorskiej w Słupsku

§1. Zakres procedury
1. Procedura reguluje proces wyboru specjalności na studiach pierwszego stopnia w Instytucie
Pedagogiki i Pracy Socjalnej.
§2. Postanowienia ogólne
1. Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, Socjologia , Praca Socjalna prowadzone
w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w
Słupsku, trwają 6 semestrów i są prowadzone w specjalnościach zgodnych z uchwałą rekrutacyjną
obowiązującą w danym roku akademickim.
2. Na program składają się dwie grupy modułów:
a) moduł przedmiotów podstawowych (kierunkowych)
b) moduł przedmiotów specjalnościowych
3. Moduł przedmiotów podstawowych (kierunkowych) jest taki sam dla wszystkich
studentów, a moduł przedmiotów specjalnościowych jest zróżnicowany w zależności od specjalności
studiów. Zróżnicowanie planu studiów ( za dalszym zachowaniem jednolitego modułu przedmiotów
podstawowych) następuje od trzeciego semestru studiów.
4. Rekrutacja na studia jest rekrutacją na kierunek, a nie rekrutacją na specjalność.
5. Wybór specjalności stanowi jednocześnie ofertę przedmiotów wybieralnych, które wynosić
powinny, co najmniej 30% wszystkich punktów ECTS, co równa się ilości nie mniejszej niż 54 punkty
ECTS.
§2. Odpowiedzialność
1. Dyrektor Instytutu
2. Opiekun roku
3. Kierownicy Zakładów
4. Dziekanat
§3. Zasady wyboru specjalności studiów
1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika dokonują wyboru specjalności
pod koniec drugiego semestru nauki.

2. Dyrektor Instytutu wyznacza termin spotkania informacyjnego dla studentów, podczas
którego Kierownicy zakładu wraz z wyznaczonymi przez nich pracownikami charakteryzują
prowadzone w swoim zakładzie specjalności. Spotkanie winno być prowadzone w taki sposób, by
studenci na podstawie zebranych informacji mogli dokonać wyboru specjalności. Spotkanie powinno
być zorganizowane w terminie nie późniejszym niż miesiąc od rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej
letniej.
3. Harmonogram wyboru specjalności jest każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej
IPiPS.
4. W celu dokonania wyboru specjalności, student zobowiązany jest do osobistego dokonania
wpisu na deklaracji wyboru specjalności przekazanej przez Dyrekcję Instytutu w trakcie spotkania
informacyjnego.
5. Student wybiera dwie specjalności, przy czym pierwszy wybór jest zawsze wyborem
podstawowym, a drugi alternatywnym.
6. Wypełnione deklaracje do sekretariatu Instytutu dostarcza starosta roku w terminie nie
późniejszym niż 3 tygodnie od rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej letniej.
7. Dyrektor Instytutu opracowuje stosowne dokumenty na podstawie, których informuje za
pośrednictwem opiekuna roku o wynikach dokonanego przez nich wyboru oraz planowanym
uruchomieniu specjalności.
8. W przypadku gdy zbyt mała liczba studentów zapisze się na określoną specjalność,
specjalność nie jest uruchamiana, a kandydatom zostaną zaproponowane do wyboru specjalności
alternatywne lub te, na których są wolne miejsca.
9. W przypadku, gdy nie zostanie uruchomiona żadna ze specjalności wybranych przez
studenta, jest on zobowiązany dokonać dodatkowego wyboru spośród specjalności, które zostały
uruchomione.
10. W przypadku, gdy na danym rodzaju studiów zostanie uruchomiony wyłącznie jeden
spośród dostępnych specjalności, zapisywani są do niego wszyscy studenci danego kierunku.
11. Liczba miejsc na każdej ze specjalności niezbędna do uruchomienia specjalności
regulowana jest Uchwałą Rekrutacyjną Senatu Uczelni
12. Jeżeli liczba osób, które wybrały daną specjalność nie jest większa od liczby określonej
w Uchwale Rekrutacyjnej Senatu Uczelni, to Dyrektor Instytutu może prosić Rektora Uczelni
o ostateczną decyzję, co do uruchomienia specjalności.
13. Informacja o uruchomionych specjalnościach wraz z podziałem na grupy i wypełnionymi
przez studentów arkuszami deklaracji wyboru przekazywana jest przez Dyrektora IPiPS Dziekanowi
Wydziału.
14. Informacja o uruchomionych specjalnościach wraz z proponowanym podziałem na grupy
podawana jest do wiadomości studentów w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i/lub publikowana
jest na stronie internetowej IPiPS.

