
Regulamin zapisów na specjalności 

na kierunku Psychologia 

dla programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 

 

Zespół Programowy dla kierunku psychologia ustala następujący regulamin zapisów na 

specjalności: 

I. Zapisy studentów na specjalności odbywają się pod koniec semestru poprzedzającego semestr 

rozpoczynający zajęcia na danej specjalności.  

II. Zapisy na specjalności odbywają się drogą internetową (USOS). 

III. Studenci zapisują się na jedną z proponowanych w danym roku akademickim specjalności 

(psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia społeczna, psychologia rodziny, 

psychologia wspomagania rozwoju i edukacji).  

IV. Dolna granica liczebności każdej specjalności wynosi 20 osób*. Górny limit stanowi co 

najwyżej dwukrotność limitu dolnego (40 osób). 

V. Egzaminy z przedmiotów będących podstawą przyjęcia studenta na wybraną specjalność 

odbywają się w pierwszym tygodniu zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, jeden 

egzamin w pierwszym dniu drugiego tygodnia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.  

VI. Przyjęcia na daną specjalność dokonuje się na podstawie list rankingowych sporządzonych 

według następujących kryteriów: 

Kryterium I (podstawowe): profil zainteresowań studenta. 

Kryterium II: Ocena z egzaminu z przedmiotu kierunkowego tj.: specjalność Psychologia 

kliniczna i neuropsychologia - Psychologia kliniczna (sem. 5), specjalność Psychologia 

społeczna - Psychologia społeczna (sem. 5), specjalność Psychologia rodziny - 

Psychologia rodziny (sem. 5), specjalność Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji - 

Psychologia wspomagania i edukacji (sem. 5).  

Kryterium III (rozstrzygające w przypadku, gdy kryterium I okaże się niewystarczające): 

Ocena z ćwiczeń z przedmiotu kierunkowego. 

Kryterium IV (ostateczne): Średnia ocen z egzaminów z następujących przedmiotów: 

Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna, Psychologia rodziny, Psychologia 

wspomagania i edukacji. 

 

1. Studenci znajdujący się na liście na miejscach przekraczających limit osób na danej 

specjalności otrzymują propozycję wyboru specjalności, na której limit nie został 

wypełniony. 

2. W przypadku nieuruchomienia specjalności z powodu niewypełnienia dolnej granicy 

liczebności zaplanowanej grupy ćwiczeniowej, studenci wpisani na tę specjalność 

dokonują ponownego wyboru spośród specjalności uruchomionych. Dla każdej 

specjalności sporządzana jest lista rankingowa na podstawie ocen z przedmiotów 

kierunkowych dla danej specjalności. Studenci przydzielani są do określonej specjalności 

na podstawie miejsca w rankingu, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony górny 

limit liczebności grupy (40 osób). 



3. W przypadku braku dokonania zapisu przez studenta, decyzję o przydzieleniu do 

specjalności podejmuje Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. 

4. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ustala liczbę studentów zapisanych na 

uruchamiane specjalności na podstawie: a) spełnienia kryteriów i preferencji studentów;  

b) możliwości uruchomienia specjalności; c) maksymalnej liczby miejsc na specjalności.  

 

 

*Uruchomienie specjalności przy jej wyborze przez liczbę studentów mniejszą niż 20 wymaga zgody  

Prorektora UMCS ds. Kształcenia. 


