
Uchwała Nr 15/2014 

Rady Wydziału Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie: zaliczenia przedmiotu i przepisania oceny na zasadzie przenoszenia 

        osiągnięć  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i 

trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 

października 2006r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Student może ubiegać się o zaliczenie przedmiotu i przepisanie oceny z zaliczenia lub  

z egzaminu na zasadzie przeniesienia osiągnięć w tym uzyskanych na innym kierunku studiów lub w 

innej uczelni a przewidzianego do realizacji w danym roku akademickim. 

§ 2 

1. Zgodę na przepisanie oceny wyraża Dziekan lub właściwy Prodziekan na pisemny wniosek 

studenta złożony w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w ciągu 10. dni od rozpoczęcia semestru 

wraz z załącznikami, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika/koordynatora przedmiotu, o którego 

zaliczenie student się ubiega.  Załącznikami do wniosku są: 

- sylabus przedmiotu z opisem punktacji ECTS, 

- indeks z wpisanym zaliczeniem, 

- pozytywna opinia kierownika/koordynatora przedmiotu, który ma być "przepisany". 

2. Wnioski z niekompletnymi załącznikami oraz złożone po terminie nie uzyskają pozytywnej 

rekomendacji. 

§ 3 

1. Dziekan lub właściwy Prodziekan, po konsultacjach opiniuje podanie w terminie do 14 dni od 

dostarczenia kompletnej dokumentacji. Do momentu wydania decyzji student ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach zgodnie z planem i harmonogramem studiów. 
2. Po zaopiniowaniu wniosku zostaje on dołączony do indywidualnej dokumentacji studenta, a 

student ma obowiązek poinformowania kierownika/koordynatora przedmiotu o decyzji Dziekana.   

       3. Wpisu w indeksie i/lub karcie egzaminacyjnej oraz w systemie USOS dokonuje Dziekan, 

właściwy Prodziekan lub kierownik/koordynator przedmiotu na wniosek Dziekana. 

            4. Dziekan lub właściwy Prodziekan anuluje wszystkie wpisy stwierdzające przepisanie oceny, 

     na których dokonanie nie wyraził zgody.  

5. Powyższe ograniczenia nie dotyczą zaliczania przedmiotów oraz wpisywania przez Dziekana 

ocen uzyskanych na studiach w uczelniach zagranicznych podjętych w ramach programu 

„Erasmus”. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Przewodniczący Rady Wydziału 

                  Dziekan 

                prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz 

 


