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Zarządzenie nr 1/2012
Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

z dnia 24.01.2012 r.

w sprawie: zasad przenoszenia osiągnięć studenta na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć
zaliczonych przez studenta oraz Regulaminu Studiów na UJ (§ 11 ust. 3), ustalam
następujące zasady przenoszenia osiągnięć studenta na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ:

§ 1
1:Pisemny wniosek o uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych

w związku z tym punktów zaliczeniowych na innej uczelni (lub na innym
kierunku studiów / specjalności prowadzonych na UJ) student kieruje do
dziekana wydziału za pośrednictwem dyrektora instytutu / kierownika
samodzielnej katedry.

2.Wniosek powinien zawierać oryginalną dokumentację, potwierdzającą uzyskanie
zaliczenia / zdanie egzaminu z danego przedmiotu (kartę okresowych osiągnięć
studenta, indeks, ewentualnie zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu, sylabus
potwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot).

§2
Dyrektor instytutu / kierownik samodzielnej katedry kontaktuje się z jednostką, w
której student zaliczył przedmiot, w celu potwierdzenia autentyczności
przedstawionych dokumentów. Uzyskane informacje (w tym - imię, nazwisko,
stanowisko służbowe osoby udzielającej informacji oraz data potwierdzenia)
odnotowywane są na wniosku studenta.

§ 3
1.Dyrektor instytutu / kierownik samodzielnej katedry, w porozumieniu z osobą
prowadzącą dany przedmiot, ustala na podstawie przedłożonego sylabusu, w
jakim stopniu zachodzi zbieżność efektów kształcenia w odniesieniu do
przedmiotu, o którym mowa we wniosku studenta, a następnie kieruje
zaopiniowany wniosek do dziekana.

2. Dziekan, po zapoznaniu się z opinią, może wyrazić zgodę na przepisanie oceny.
§4

Zgoda dziekana jest podstawą do wprowadzenia przez sekretariat instytutu /
samodzielnej katedry przepisanej oceny do systemu USOS i dokonania stosownego
wpisu w dokumentacji (indeks, karta okresowych osiągnięć studenta, protokół
zaliczenia przedmiotu) przez dyrektora instytutu / kierownika samodzielnej katedry.

§ 5 •
Opinia dyrektora / kierownika katedry i decyzja dziekana w sprawie przeniesienia
osiągnięć studenta przechowywane są w teczce osobowej studenta.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2012 roku.

§7
Z dniem 221utego 2012 roku przestają obowiązywać wszystkie udzielone
pełnomocnictwa Dziekana w zakresie dotyczącym przepisywania ocen
studentów.

I Dziekan ivL:
Wydziału Stu,w

o
Mię~C~Odowt : (O~~C+':Ch UJ

prf'. dr hab. Bogdan Szlachta

UNIWERSYTET·
JAG lE LLO ŃSKI
W KRAKOWIE

Wydział Studiów

Międzynarodowych

i Politycznych

ul. Gołębia 24

PL 31-007 Kraków

tel. +48 12 422 02 25

+48 12 663 15 65

fax +48 12 663 15 64

wsmip@adm.uj.edu.pl


