Wytyczne Dziekana Wydziału Medycznego Collegium Medicum
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie zasad przenoszenia osiągnięć.
W oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w
sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. z 2011 r. Nr 201
poz.1187) ustala się co następuje:
§1
Ogólne zasady przenoszenia osiągnięć.
1) Na wniosek studenta Dziekan może podjąć decyzję o zaliczeniu przedmiotu przewidzianego do
realizacji w danym semestrze na podstawie wcześniej uzyskanego zaliczenia na innym kierunku w
UKSW lub w innej uczelni.
2) Przeniesieniu nie podlegają oceny z przedmiotów, gdy od zaliczenia upłynęło więcej niż 5lat
(liczone od końca semestru, w którym realizowany był przedmiot).
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§2
Tryb postępowania w sprawie przepisania oceny.
Student kieruje do Dziekana podanie (na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „Podanie
w sprawie przeniesienia osiągnięć”) z prośbą o przepisanie oceny. Wraz z podaniem student
składa następujące załączniki:
a) sylabus zaliczonego przedmiotu;
b) kartę przebiegu studiów / kartę okresowych osiągnięć studenta, potwierdzone przez
właściwy dziekanat bądź suplement;
c) opinię prowadzącego przedmiot, którego osiągnięcia miałyby zostać przeniesione (na
pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć”).
Komplet dokumentów tj. podanie wraz z załącznikami, należy złożyć w Dziekanacie w terminie:
a) w przypadku przedmiotu z semestru zimowego do dnia 20 listopada;
b) w przypadku przedmiotu z semestru letniego do dnia 20 marca;
c) w 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, w przypadku przedmiotu z
semestru letniego do dnia 31 maja 2020 roku.
Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dziekan opiniuje podanie w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnej dokumentacji.
Student zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem studiów do momentu wydania
pozytywnej decyzji przez Dziekana.
Podania przechowuje się w teczce osobowej studenta.
Wpisu w systemie USOS dokonuje Dziekanat WMCM.
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