
Zasady przepisywania ocen z przedmiotów, z których uzyskano zaliczenie w 

innej Uczelni lub na innym kierunku 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 

2011 roku w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta 

określono zasady, obowiązujące na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.  

§ 1 

Ustala się następujące zasady przenoszenia ocen z zajęć zaliczonych przez studenta Wydziału 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów uzyskanych w innej jednostce organizacyjnej 

lub uczelni: 

1. Student składa w dziekanacie podanie skierowane do Dziekana ds. nauczania 

o przepisanie ocen z określonych przedmiotów, z których uzyskał zaliczenie. Do 

podania należy dołączyć kopię strony z indeksu potwierdzającą tożsamość studenta, 

oraz stron z wpisami zaliczeń. Ponadto informację o formie, wymiarze czasowym 

i zdobytych punktach ECTS. 

2. Przepisywanie ocen z przedmiotów o analogicznym nazewnictwie, efektach 

kształcenia oraz liczbie realizowanych godzin zajęć wymaga akceptacji prodziekana 

ds. nauczania.  

3. W przypadku przedmiotów o rozbieżnym nazewnictwie i treściach programowych, 

niezgodności w zakresie wymiaru godzinowego oraz trybu zaliczania zajęć (egzamin 

lub zaliczenie) dziekan może wystąpić z prośbą o zaopiniowane podania przez 

nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot.  

4. Student może ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu już zaliczonego na innej 

uczelni, innym wydziale, innym kierunku i stopniu studiów, przy czym ocena z 

przedmiotu zaliczonego na I stopniu studiów nie może być przepisana na II stopniu. 

5. Dziekan, podejmuje decyzję dotyczącą przepisania oceny oraz dokonuje wpisu do 

indeksu, karty egzaminacyjnej, oraz protokołu. 

6. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej procedurze decyzje ostateczną co do 

trybu i rozstrzygnięcia w sprawie podejmuje Dziekan ds. nauczania. 

 

PROCEDURA  

 

1. Podanie w sprawie przepisania oceny (wraz z załącznikami) powinno być skierowane 

do Dziekana ds. nauczania. 

2. Podanie należy złożyć do 30 października w semestrze zimowym lub do 30 marca w 

semestrze letnim.  

3. Do momentu wydania decyzji student powinien uczęszczać na zajęcia zgodnie z 

planem. 

4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji student jest zobowiązany do poinformowaniu o 

uzyskanej zgodzie nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot. 

5. Wpisu w indeksie i na karcie egzaminacyjnej dokonuje prodziekan ds. nauczania. 

6. Podania złożone po terminie (punkt 2) zostaną rozpatrzone negatywnie 

 


