
Підготовка Студентів до 

Переведення в Університет
Роль Асоціації зі Ступенем Мистецтв в 

Переведенні до Університету



Асоціат з Мистецтв (А.А) та Асистент в Галузі 

Науки (A.S) та Загальна Освіта - 60 кредитних 
годин

 AA – 36 годин загальної освіти, 24 годиндля передумов та вимог для 
переведення до університетую

 AS – 15 годин загальної освіти, 45 + годин технічного навчання, 
професійно-спеціальної підготовки, які зазвичай не підлягають для 
переведення до університету.

 Загальна освіта – загальні заяття, які повинні брати всі студенти.
Обов’язкові предмети такі як математика, англійська та інші. 
Загальноосвітні предмети - це заняття ліберального мистецтва, а не 
бізнес чи технічних занять. Штат вимагає, щоб певні предмети були 
частиною загальної освіти в усьому штаті.
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Санта-Фе коледж A.A Загальноосвітні 

заняття для підвищення кваліфікації 

 Комунікації, мінімум 6 годин, 2 заняття

 Дослідження та Аналіз, мінімум 3 години, 1 заняття

 Гуманітарні Науки,  мінімум 6 годин, 2 заняття

 Мультикультурна та Глобальна Усвідомленість, мінімум 2 години, 1 

заняття

 Соціальні Науки, мінімум 6 годин, 2 заняття

 Природничі Науки, мінімум 7 годин, 2 заняття

 Математика, мінімум 6 hours, 2 заняття



Санта-Фе допомагає студентам бути 

впевненими, що у них є всі необхідні 

предмети/класи для їхньго 

переведення до запланованого ними 

закладу.

• The Degree Plan 

Accounting.pdf


Онлайн-ступень аудит допомагає 

студентам вістежувати їх прогрес у 

відповідності до вимог плану ступеня та 

спланований шлях переведення.



Degree Audit
Access your Degree 

Audit from the 
Advisement Link on the 

eSantaFe Menu Bar
Each Advisement Track has its 

own list of transfer 
requirements. If you’re 

Undeclared/Exploratory ,this 
will not have these transfer 

requirements listed. 

UNSURE?
CRC, BUILDING R

ROOM 217

You’ll find your advisor info 
here or in My Status: most 

advisors have links to 
schedule appointments! 

http://www.sfcollege.edu/advisement/academic-plans/index

http://www.sfcollege.edu/advisement/academic-plans/index
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Everyone must take ENC1101 
and then will choose 1 course 

from Area B.



You need 6 hours of math beyond 
MAT1033 or MGF 1100.  Be 

aware, Math courses require a C 
or higher.

Be sure to 
check for 
transfer 
courses.Click on the 

Course 
Number link to 

get a course 
description and 

full 
prerequisite 

list . 

If your transfer 
major doesn’t have 
a specific math 
requirement, you 
can take MGF1107 
and MGF1106 to 
fulfill the 6 hours of 
math
•You only need a D 
in MAT1033 to take 
these two classes



Please be aware, 
MAT 1033, MGF
1100, SLS 1101, 

and SLS 1301 are 
not required  for 

all students. 
MAT 1033 may 

be necessary for 
some students 

due to math 
placement.

This link gives 
detailed 

information 
about transfer 
requirements 

at State 
Universities in 

Florida.  

“Denotes an 
option” means it is 
a required option -
Click on the link for 

additional 
information.



Transfer Requirements

This key 
explains how 
to read the 

chart.Prerequisites are 
courses that are 
required to be 

completed before 
you can transfer 
into the program 
of your choice.

Click here for 
information on the 

State University 
Foreign Language 

Requirement.

Here, we 
elaborate on the 

requirements 
listed below. 



Штат Флориди заохочує студентів 

завершити їх А.А. до переведення в 

університет
• Guaranteed admission to a State University System (SUS) University. 12 

Universities, UF and FSU are the preeminent universities.  Upwards of 60% of SF 
students who apply to UF are accepted.  2,219 students for fall 2015.

• Guaranteed transfer of general education core courses.  Every FCS and 
SUS institution MUST award general education credit for specific general 
education courses that the state requires.  If a student completes all 36 
hours on general education and transfers prior to graduation, they must 
be given credit for 36 hours of general education whether or not the 
transfer institution recognizes the course within their own general 
education.  



Санта-Фе коледж має декілька угод про 

артикуляцію для подальшого надання 
допомоги нашим студентам, коли вони 

переходитимуть до університетів-партнерів

 SF 2 UF – Bridges to Baccalaureate.  NIH funded, nontraditional bio-
behavioral students, intended to encourage post graduate study.

 Geopaths – NSF funded intended to encourage transfer in geological and 
earth sciences.

 Gator Engineering

 Gator Construction and Design-UF selects students and promises admission 
to those who complete certain requirements here. SF to UNF

 SF to FAMU – guaranteed admission for successful SF graduates

 SF2UNF - SF graduates who meet requirements are guaranteed admission 
in building construction and management, sports management, Business, 
various social and behavioral science majors, computing and 
engineering. 


