Zarządzenie nr 254/2019
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wytycznych do ustalania różnic programowych
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §15 ust. 2 pkt. 2 Statutu APS
przyjętego uchwałą Senatu APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r. oraz §4 ust. 2
Regulaminu studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
przyjętego uchwałą Senatu APS nr 168/2019 z dnia 16 maja 2019 r. zmienionego uchwałą
Senatu APS nr 181/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Senatu APS nr 200/2019 z
dnia 26 września 2019 r., zarządzam, co następuje:
§1
Różnice programowe ustalane są przez dyrektora studiów, na podstawie porównania
programu obowiązującego studenta przed, powtarzaniem roku, urlopem, przeniesieniem z
innej uczelni bądź innego kierunku w uczelni macierzystej z programem obowiązującym na
roku/ etapie, na który student został przypisany w wyniku, powtarzania roku, powrotu z
urlopu, przeniesienia z innej uczelni bądź innego kierunku w uczelni macierzystej.
§2
Różnice programowe student powinien wyrównać nie później niż do 30 czerwca roku
akademickiego, w którym są one realizowane, z wyjątkiem studenta ostatniego roku studiów,
dla którego termin uzupełnienia różnic upływa 31 maja danego roku akademickiego.
§3
W przypadku ustalania różnic programowych, dyrektor studiów może zaliczyć studentowi
przedmioty jako równoważne biorąc pod uwagę: liczbę godzin i punktów ECTS, formę
zaliczenia przedmiotu, zgodność treści nauczania (ustalane na podstawie sylabusów).
§4
Przedmioty uznane przez dyrektora studiów za zaliczone przez studenta zostają dopisane do
jego programu studiów (z nazwą przedmiotu, liczbą godzin i punktów ECTS oraz oceną
uzyskaną w okresie, w którym dany przedmiot został zrealizowany i zaliczony). Z
obowiązującego studenta w danym roku akademickim planu studiów usuwa się przedmioty,
których realizacja nie będzie od studenta wymagana.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

