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1. CEL 

Celem procedury jest określenie zasad i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (przepisanie oceny) na 

kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 

podstawie osiągnięć zdobytych przez Studenta na innym kierunku studiów realizowanych na UWM lub 

w innej uczelni. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Obejmuje swym zakresem 

studentów ubiegających się o przepisanie oceny. 

3. TERMINOLOGIA 

Przenoszenie osiągnięć studenta (przepisanie oceny) uzyskanych przez studenta na innej uczelni, bądź 

na innym kierunku uczelni, na której studiuje/studiował i zaliczenie na tej podstawie przedmiotu/ów 

z realizowanego aktualnie przez studenta programu studiów na WGIPB. 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Prodziekan ds. studenckich odpowiada za rozpatrywanie podań studentów w sprawie podejmowania 

decyzji o uznaniu osiągnięć. 

2. Koordynator przedmiotu opiniuje podania studentów ubiegających się o uznanie osiągnięć.  

3. W przypadku wznowienia studiów, zmiany kierunku studiów lub przeniesienia na ten sam kierunek 

z innej uczelni Prodziekan ds. studenckich określa różnice programowe do realizacji przez studenta 

wskazując określone przedmioty oraz terminy ich zaliczenia.  

4. Ustalając, które przedmioty wchodzą w zakres różnic programowych wymagających uzupełnienia, 

Prodziekan ds. studenckich przeprowadza konsultacje z właściwymi Koordynatorami przedmiotów. 

5. Na wniosek studenta Prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję przeniesieniu osiągnięć 

z przedmiotu przewidzianego do realizacji w danym semestrze na podstawie wcześniej uzyskanego 

zaliczenia na innym kierunku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

6. Przenoszeniu podlegają oceny z przedmiotów, które wypełniają te same efekty kierunkowe przyjęte 

dla danego kierunku kształcenia. 

7. Przenoszeniu nie powinny być oceny z przedmiotów zrealizowanych podczas Studiów, z których 

student został skreślony. 

8. Student kieruje do właściwego w sprawie Prodziekana ds. studenckich podanie z załącznikami: 

a) Sylabus przedmiotu  

b) dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotu, który ma być przepisany potwierdzony przez 

właściwego Dziekana/dziekanat, 

c) opinia koordynatora przedmiotu, którego osiągnięcia miałyby zostać przeniesione, 

9. Zaopiniowane podanie wraz z załącznikami należy złożyć w dziekanacie: 

a. do 10 października w semestrze zimowym, 

b. do 1 marca w semestrze letnim. 

10. Student zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem studiów do momentu wydania 

pozytywnej decyzji przez Prodziekana ds. studenckich.  

11. Prodziekan ds. studenckich rozpatruje podanie i wydaje decyzję w terminie zgodnym z Regulaminem 

Studiów liczonym od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji. 

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

1. Rejestr procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

2. Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Brak 


