
Uchwała 

Rady Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

nr 1/III/IV/2021 z dnia 31.05.2021 r. 

w przedmiocie szczegółowych zasad, warunków oraz trybu przenoszenia i uznawania punktów ECTS 

 

 

§1. 

1. Działając na podstawie § 11 ust. 4a Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. ze zm. – uchwała się szczegółowe zasady, warunki oraz tryb 

przenoszenia i uznawania punktów ECTS w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale 

Farmaceutycznym UJCM. 

2. Postanowienia Uchwały dotyczą zasad, warunków oraz trybu przenoszenia i uznawania punktów ECTS w 

zakresie przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2021/2022 oraz kolejnych. 

3. W rozumieniu Uchwały: 

1) przedmiotem zdanym – jest przedmiot lub praktyka, które student zaliczył, uzyskując z tego tytułu 

liczbę punktów ECTS, o których przeniesienie i uznanie wnosi; 

2) przedmiotem realizowanym - jest przedmiot lub praktyka, które student jest zobowiązany zaliczyć w 

toku studiów odbywanych w ramach kierunku na Wydziale Farmaceutycznym UJCM, i względem 

których wnosi o przeniesienie i uznanie punktów ECTS. 

 

§2. 

1. Organem właściwym do podjęcia decyzji w sprawie przeniesienia i uznania punktów ECTS jest Dziekan 

Wydziału Farmaceutycznego (dalej: Dziekan). 

2. Wszczęcie postępowania w sprawie przeniesienia i uznania punktów ECTS następuje na wniosek studenta 

wniesiony do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym następuje rozpoczęcie roku akademickiego 

obejmującego przedmiot realizowany. Student jest zobowiązany do wniesienia wniosku na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały. 

3. Wniesienie wniosku z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 2, powoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

4. Wniosek o przeniesienia i uznania punktów ECTS może dotyczyć wyłącznie jednego przedmiotu zdanego. 

5. W przypadku wniosku o przeniesienie i uznanie punktów ECTS uzyskanych z tytułu zaliczenia przedmiotu 

zdanego na innej uczelni student jest zobowiązany dołączyć do wniosku: sylabus przedmiotu zdanego 

obowiązujący w dacie zaliczenia przedmiotu zdanego oraz dokumentację przebiegu studiów. Niedołączenie 

do wniosku sylabusu przedmiotu zdanego lub dokumentacji przebiegu studiów stanowi brak formalny 

wniosku, do którego uzupełnienia student zostanie wezwany i zobowiązany pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. 

6. Wniosek o przeniesienie i uznanie punktów ECTS jest wnoszony na dziennik podawczy Dziekanatu Wydziału 

Farmaceutycznego, gdzie następuje ocena formalna wniosku 

 

§3. 

1. Decyzja w sprawie przeniesienia i uznania punktów ECTS ma charakter uznaniowy. 

2. Dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS:  

1) w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przez studenta przedmiotu zdanego; 

2) w przypadku stwierdzenia zbieżności efektów uczenia się przedmiotu zdanego i efektów uczenia się 

przedmiotu realizowanego, na podstawie analizy i porównania sylabusa przedmiotu zdanego 

obowiązującego w dacie zaliczenia przedmiotu zdanego oraz obowiązującego sylabusa przedmiotu 

realizowanego; 



3) jeżeli przedmiot realizowany jest objęty programem studiów obowiązującym w danym roku 

akademickim; 

4) jeżeli przedmiot zdany i przedmiot realizowany występują na tym samym poziomie Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (PRK). 

3. W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS, student otrzymuje w ramach 

odbywanych studiów liczbę punktów ECTS przypisaną punktom ECTS dla przedmiotu realizowanego. 

4. Dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS wyłącznie w przypadku łącznego 

wystąpienia wszystkich przesłanek wskazanych w ust. 2. W szczególnym przypadku Dziekan może podjąć 

decyzję o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS z pominięciem wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

5. Przed podjęciem decyzji w sprawie przeniesienia i uznania punktów ECTS Dziekan może wystąpić do 

koordynatora przedmiotu realizowanego o wydanie opinii w sprawie. Opinia koordynatora przedmiotu 

realizowanego ma charakter niewiążący. 

6. O decyzji w sprawie przeniesienia i uznania punktów ECTS student jest zawiadamiany przez pracownika 

Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego. 

7. Do czasu zawiadomienia o decyzji student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu 

realizowanego. 

 

§4. 

1. Załącznik do Uchwały stanowi jej integralną część. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przeniesienie i uznanie punktów ECTS. 

 

  



Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przeniesienie i uznanie punktów ECTS 

Dane wnioskodawcy: 

 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
……………………………………………………………… 
(numer albumu) 
 
……………………………………………………………… 
(rok studiów) 
 
……………………………………………………………… 
(kierunek i tryb studiów) 
 
……………………………………………………………… 
(adres poczty elektronicznej – mail) 
 
……………………………………………………………… 
(numer telefonu) 

Sz. P. 

Dziekan  

……………………………………………………………… 

Wydział Farmaceutyczny UJ CM 

ul. Medyczna 9 

30-688 Kraków 

 

Działając na podstawie Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego UJCM nr … z dnia … w przedmiocie 

szczegółowych zasad, warunków oraz trybu przenoszenia i uznawania punktów ECTS, zwracam się z wnioskiem 

o przeniesienie i uznanie punktów ECTS z przedmiotu zdanego w zakres punktów ECTS przedmiotu 

realizowanego w …………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa uczelni) 

 

Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin 

ECTS Ocena Data uzyskania oceny 
Wyk. Sem. Ćw. 

Przedmiot zdany 

       

Przedmiot realizowany 

       

Opinia i podpis koordynatora przedmiotu: 

 

…………………………………………………………………… 

(podpis) 



Oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że do czasu zawiadomienia 

mnie o wydaniu decyzji o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS, jestem zobowiązany do uczestniczenia 

w całości zajęć z przedmiotu realizowanego.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

 

 

Załączniki: 

1) sylabus przedmiotu zdanego obowiązujący w dacie zaliczenia przedmiotu zdanego  

2) dokumentacja przebiegu studiów 


