
Komunikat nr 730.020.6.2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

z dnia 01.09.2020 r. dot. procedury przepisania oceny z innej Uczelni 

 
Zgodnie z § 11 ust. 2-6 Regulaminu Studiów UJ Dziekan może na wniosek studenta wyrazić 

zgodę na uwzględnienie (przepisanie) zaliczonego już przedmiotu1 oraz uzyskanych 

w związku z tym punktów ECTS w okresie 5 lat od daty uzyskania oceny lub zaliczenia 

przedmiotu.  

1. W przypadku kierunków analityka medyczna, farmacja, kosmetologia, Drug Discovery 

and Development możliwe jest przepisanie oceny z przedmiotu realizowanego wyłącznie 

na jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia. Student nie może 

starać się o zaliczenie przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia.  

2. Student składa do koordynatorów właściwych przedmiotów wypełniony i kompletny 

wniosek o przepisanie ocen (zał. nr 1) oraz tabelę z wyszczególnionymi przedmiotami (zał. 

nr 2). w celu uzyskania opinii o możliwości przepisania oceny. Pełny wniosek obejmuje: 

a. Wniosek (zał. nr 1) wraz z tabelą (zał. nr 2) 

b. Sylabusy przedmiotów 

c. Dokumenty poświadczające zaliczenie przedmiotu (indeks lub karta przebiegu 

studiów wydana przez dziekanat uczelni macierzystej) 

Koordynatorowi przedmiotu przedstawia także sylabus zrealizowanego przedmiotu oraz 

dokumenty poświadczające zaliczenie przedmiotu (do wglądu).  

Uwaga!!! W przypadku, gdy przepisanie ocen dotyczy przedmiotów realizowanych 

w różnych uczelniach lub różnych kierunkach dla każdej uczelni i kierunku złożyć należy 

odrębny wniosek. 

3. Koordynator na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów opiniuje 

możliwość przepisana oceny, dokonując stosownego wpisu w tabeli (zał. nr 2).  

4. W przypadku, gdy koordynator przedmiotu wyraża zgodę na przepisanie oceny, student 

składa do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM komplet dokumentów, nie później 

niż do 15 października danego roku akademickiego. Złożenie dokumentów nie jest 

jednoznaczne z uzyskaniem zgody na przepisanie przedmiotu. 

 
1 dotyczy zarówno przedmiotów realizowanych i zaliczonych wcześniej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, 
jak również przedmiotów realizowanych i zaliczonych na innych uczelniach lub w innych jednostkach UJ. 



4. Dziekan podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą przepisania przedmiotu w ciągu 10 dni 

roboczych od dnia złożenia przez studenta kompletu dokumentów. W  przypadku 

przepisania przedmiotu, zostaje on uwzględniony z liczbą godzin i punktacją ECTS 

obowiązującą w danym roku akademickim w programie studiów na Wydziale 

Farmaceutycznym UJ CM. 

5. Do chwili wydania decyzji przez Dziekana student ma obowiązek uczestniczenia 

w zajęciach. 

Procedura obowiązuje na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM od 1 października 2020.  

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

 

Prof. dr hab. Jacek Sapa 

 



….....................................................................        Załącznik nr 1  
imię i nazwisko studenta   
  
…...........................................     ...................... 
nr albumu   rok studiów 
  
….....................................................................   
kierunek, tryb studiów   
  
….....................................................................   
adres email   
  
…...................................................................... 
numer telefonu  

 

Sz. P. 

Prof. dr hab. Jacek Sapa 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego  UJ CM 

 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przepisanie oceny/ocen* w roku 

akademickim …………./……….…. z zaliczonego/zaliczonych* już przedmiotu/przedmiotów* 

wyszczególnionego/ych* w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego podania. 

Przedmiot/przedmioty* zrealizowałem/łam* w Uczelni: 

 

 
Nazwa uczelni 

 
Do czasu wydania decyzji przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

zobowiązuję się do udziału w zajęciach. 

 
 

  
 Podpis studenta 

 

Załączniki: 

1. Tabela z wykazem przedmiotów – załącznik nr 2 do procedury przepisania ocen 
2. Kserokopie dokumentów poświadczających zaliczenie  przedmiotu/ów  (oryginały do 

wglądu) 
3. Sylabusy zaliczonych przedmiotów w wersji papierowej 

 
 * niepotrzebne skreślić

 

 



Załącznik nr 2 Kraków, dnia …………………………. 

Opinia w sprawie przepisania ocen na Wydziale Farmaceutycznym UJCM 
Imię i nazwisko studenta: …………………….……………………………….. 

Nr albumu:  …………………………………….……………….. 

Rok studiów:  ……………………………………………………... 

E-mail / telefon  ……………………………………………………… 

 

Lp.  Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin 

ECTS Ocena 
Data 

uzyskania 
oceny 

Opinia i podpis 
Koordynatora przedmiotu 

Decyzja Dziekana 
Wyk Sem Ćw 

 

Przedmiot 
zaliczony na 
innej Uczelni 

         
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

 
 
…………………………………………………. 

Podpis Dziekana 

Przedmiot do 
zaliczenia na 
WFa UJ CM 

       

 

Lp.  Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin 

ECTS Ocena 
Data 

uzyskania 
oceny 

Opinia i podpis 
Koordynatora przedmiotu 

Decyzja Dziekana 
Wyk Sem Ćw 

 

Przedmiot 
zaliczony na 
innej Uczelni 

         
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

 
 
…………………………………………………. 

Podpis Dziekana 

Przedmiot do 
zaliczenia na 
WFa UJ CM 

       

 

Lp.  Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin 

ECTS Ocena 
Data 

uzyskania 
oceny 

Opinia i podpis 
Koordynatora przedmiotu 

Decyzja Dziekana 
Wyk Sem Ćw 

 

Przedmiot 
zaliczony na 
innej Uczelni 

         
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

 
 
…………………………………………………. 

Podpis Dziekana 

Przedmiot do 
zaliczenia na 
WFa UJ CM 

       



 


