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KSIĘGA PROCEDUR 

Procedura WSZJK-U/10 

Zarządzenie Rektora Nr 79/22 

Wydanie: 1 

PROCEDURA PRZENOSZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Cel procedury:  

Celem procedury jest określenie zasad i trybu przenoszenia osiągnięć studenta na kierunkach 

prowadzonych w Uczelni z przedmiotów zaliczonych na innym kierunku studiów, innym 

programie studiów lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. 

Zakres procedury: 

Przenoszenie punktów ECTS uzyskanych przez studenta na innym kierunku w Uczelni lub w 

innej uczelni, w tym zagranicznej, polega na przenoszeniu efektów uczenia się wyrażonych w 

punktach ECTS, zwanych także osiągnięciami studenta. Warunkiem przeniesienia punktów 

ECTS uzyskanych poza uczelnią macierzystą, w tym uczelniach zagranicznych, jest stwierdzenie 

zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. Elementami podlegającymi weryfikacji są także forma 

i wymiar zajęć oraz sposób ich zaliczania. Procedura dotyczy przedmiotów, które student zaliczył 

w uczelni macierzystej, a które w KPU w Krośnie zaplanowano do realizacji w późniejszych 

semestrach dla danego cyklu kształcenia.  

Osoby odpowiedzialne: 

Dyrektor instytutu  rozpatrywanie wniosków złożonych przez studentów  

w sprawie przeniesienia osiągnięć, 

 podejmowanie decyzji o przeniesieniu osiągnięć, na 

podstawie opinii koordynatora przedmiotu lub kierownika 

zakładu.   

Kierownik zakładu po 

konsultacji z Koordynatorem 

przedmiotu 

 wydawanie opinii o zbieżności (lub jej braku) efektów 

uczenia się na podstawie załączonych kart przedmiotu, 

zaliczonych zajęć i wyciągu z dokumentacji przebiegu 

studiów potwierdzających uzyskane oceny.  

Sekretariat Instytutu  wprowadzenie oceny do USOS. 

Student   złożenie podania o przeniesienie osiągnięć do sekretariatu 

Instytutu w terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru 

wraz z odpowiednimi dokumentami. 

 

 

Opis postępowania 

1. Na wniosek studenta Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o przeniesieniu osiągnięć 

studenta z przedmiotu przewidzianego do realizacji w danym semestrze na podstawie 

wcześniej uzyskanego zaliczenia na innym kierunku studiów, innym programie studiów lub w 

innej uczelni, w tym zagranicznej. Zaliczenie dotyczy wszystkich form realizacji przedmiotu. W 

sytuacji, gdy student nie zaliczył jednej z form ocena nie podlega przepisaniu. 



2. Przeniesieniu nie podlegają oceny z przedmiotów, gdy od zaliczenia upłynęło więcej niż 10 lat 

(liczone od końca semestru w którym realizowany był przedmiot). 

3. W przypadku stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów, student otrzymuje taką liczbę 

punktów ECTS, jaka jest uzyskiwana w wyniku realizacji odpowiednich zajęć na obecnym 

kierunku studiów w KPU w Krośnie. 

Tryb postępowania w sprawie przepisania oceny 

1. Student kieruje do Dyrektora Instytutu wniosek o przeniesienie osiągnięć (zał. do procedury). 

Wraz z wnioskiem student składa następujące załączniki: 

 karta przedmiotu zaliczonych zajęć, 

 indeks z wpisanym zaliczeniem lub wypis ocen z systemu USOS (kartę przebiegu 

studiów/kartę okresowych osiągnięć studenta). 

2. Wniosek wraz z załącznikami student składa we właściwym sekretariacie Instytutu: 

 do 14 dni od rozpoczęcia semestru, w którym realizowany jest dany przedmiot, 

 podania złożone po tym terminie nie uzyskają pozytywnej rekomendacji (informację o 

obiektywnych problemach z dotrzymaniem terminów należy przekazać do sekretariatu 

przed upływem terminu składania podania). 

3. Kierownik Zakładu po konsultacji z koordynatorem przedmiotu na podstawie dołączonej 

przez studenta dokumentacji dokonuje oceny zbieżności efektów uczenia się z danego 

przedmiotu (zał. do wniosku) w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji. 

4. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta w terminie 7 dni od 

otrzymania opinii Kierownika. 

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

wydania pozytywnej decyzji przez Dyrektora Instytutu. 

6. Zgromadzoną dokumentację przechowuje się w teczce osobowej studenta. 

7. Wpisu w systemie USOS, po pozytywnej decyzji Dyrektora, dokonuje sekretariat Instytutu. 
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