
Komunikat nr 730.020.3.2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 
z dnia 11.05.2020 r.  dot. szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów 
innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne 

na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akademickim 2020/2021 
kierunek FARMACJA i ANALITYKA MEDYCZNA  

 
O przeniesienie na studia na kierunek farmacja i analityka medyczna mogą ubiegać się studenci 
innych uczelni, którzy:  

1. spełniają kryteria rekrutacyjne na dany kierunek na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM 
w roku akademickim rozpoczęcia studiów i przedstawią dokument stanowiący podstawę 
przyjęcia na studia w uczelni, z której zamierzają się przenieść, 

2. posiadają z dotychczas odbytych studiów arytmetyczną średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 
a stan różnic programowych w stosunku do roku studiów, na który wnioskują przeniesienie, 
wynosi nie więcej niż 10 pkt. ECTS, 

3. w dotychczasowym toku studiów nie powtarzali roku studiów, 
4. przedstawią uzasadniony wniosek o przeniesienie do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego 

UJ CM. 
 
Ponadto dostarczą dokumenty do dnia 24 lipca 2020 r.:  
 

• uzasadniony wniosek zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, z którego zamierzają się 
przenieść,  

• zaświadczenie o byciu studentem potwierdzające zaliczenie roku studiów 2019/2020,  

• kartę dotychczasowego przebiegu studiów, tj. wydany przez uczelnię opis przebiegu studiów 
zawierający: nazwę przedmiotu, liczbę godzin, liczbę pkt. ECTS, uzyskaną ocenę (w przypadku 
poświadczonej przez uczelnię lub notariusza za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, należy 
złożyć oświadczenie, iż oryginał zostanie dostarczony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych 

w trybie przeniesienia) wraz z udokumentowaną skalą ocen obowiązującą w uczelni, z której 
zamierzają się przenieść, 

• studenci z uczelni zagranicznych - winni przedstawić tłumaczenie przebiegu studiów na język 
polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, 
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP,  

• przedstawią świadectwo dojrzałości, 

• Kandydaci winni również dokonać samodzielnego porównania programów studiów obu 
uczelni i sporządzić oświadczenie odnośnie stwierdzonych różnic programowych. 

 
➢ W roku akademickim 2020/2021 może zostać przyjętych maksymalnie: 

 farmacja analityka medyczna 

II rok 4 osoby (po 2 osoby na studia stacjonarne i niestacjonarne) 1 osoba (studia stacjonarne) 

III rok 4 osoby (po 2 osoby na studia stacjonarne i niestacjonarne) 1 osoba (studia stacjonarne) 

IV rok 4 osoby (po 2 osoby na studia stacjonarne i niestacjonarne) 1 osoba (studia stacjonarne) 

V rok 4 osoby (po 2 osoby na studia stacjonarne i niestacjonarne) 1 osoba (studia stacjonarne) 

 
➢ W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana liczby miejsc. 

➢ W przypadku większej liczby wniosków o przeniesienie decydować będzie pozycja na liście 
rankingowej sporządzonej na podstawie kryteriów określonych w pkt. 2.  



➢ Dziekan określa liczbę punktów zaliczeniowych podlegających uwzględnieniu i ustala rok, 
na który wpisany zostanie student, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe. 

 

➢ Ogłoszenie wyników 17.08.2020 r. 

➢ Wpis na studia w dniach: od 1.09 do 04.09.2020 r. 

 
UWAGA:  

1. Wnioski zawierające niekompletne dokumenty pozostaną bez rozpoznania. 
2. Przeniesienie z uczelni zagranicznych możliwe jest jedynie na studia niestacjonarne. 
3. Przy porównywaniu programów należy skorzystać z planów studiów zgodnie z rokiem 

rozpoczęcia studiów (https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/rekrutacja/farmacja/program-
studiow-farmacja/ lub https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/rekrutacja/analityka-
medyczna/program-studiow-analityka/). 
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