
 

 

 

 

 

 
 

 
Uchwała Nr 68/2020 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia procedury warunków i trybu przenoszenia 

(przepisywania) zajęć 

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2, lit. d) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz § 6 ust. 2 Uchwały Nr 6/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Rada Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę warunków i trybu 

przenoszenia (przepisywania) zajęć, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 329/2019 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury warunków 

i trybu przenoszenia (przepisywania) zajęć. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 
Dziekan: dr hab. inż. Marcin Kadej 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 68/2020 
 

 

Wydanie: 6 
zmiana organizacji pracy 

Data wydania 1: 
04.12.2013 
Data weryfikacji: 
26.11.2020 r. 

Nr: 
4.2.2. 

Symbol: 
WSZJK-PS-ECTS-PP 

Załączniki:  
4.2.2.- F01 
 

 
          

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCEDURA 
warunków i trybu przenoszenia (przepisywania) zajęć 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sporządził:  Podpis: 

Prodziekan ds. studenckich dr Joanna Łubocka  

Zaopiniował:   Podpis: 

Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbieta Myśkow  

Zatwierdził:  Podpis: 

Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej  
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1. Cel i zakres procedury 

Procedura opisuje warunki i tryb przeniesienia (przepisania) przedmiotów (zajęć) 
realizowanych na innym kierunku (specjalności) studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. 

2. Pojęcia 
Punkty ECTS – punkty określające nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia 
założonych w programie efektów uczenia się. 
Efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane po 
pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia.  

3. Odpowiedzialność 
Prodziekan ds. studenckich – rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie 
przeniesienia przedmiotu. 

Pracownik Dziekanatu – informacja zwrotna dla studenta, wprowadzanie danych 
do USOS. 

4. Opis postępowania 
4.1. Termin 

Wszystkie decyzje dotyczące przeniesienia przedmiotu muszą zostać 
podjęte najpóźniej do drugiego tygodnia semestru.  

4.2. Tryb postępowania 
Na pisemny wniosek studenta, decyzję o przeniesieniu przedmiotu 
podejmuje Prodziekan ds. studenckich, po zapoznaniu się z przedstawioną 
przez studenta dokumentacją realizacji przedmiotu na innym kierunku 
(specjalności) studiów w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni.  
Warunkiem uzyskania zgody na przeniesienie przedmiotu jest  zbieżność 
kierunkowych efektów  uczenia się, skorelowanych z efektami określonymi 
w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, które są 
ujęte w sylabusach przedmiotów, a uzyskane podczas realizacji danego 
przedmiotu  na innym kierunku (specjalności) studiów w Uniwersytecie  
Wrocławskim lub w innej uczelni, z efektami uczenia się wymaganymi na 
kierunku, na którym student studiuje. W wyjątkowych przypadkach 
dotyczących braku precyzyjnej informacji w sylabusach w kwestii 
rozstrzygającej o zbieżności efektów uczenia się uzyskanych przez studenta 
Prodziekan ds. studenckich może zwrócić się o opinię do prowadzącego 
dane zajęcia na WNB. 

Przy przeniesieniu przedmiotu student otrzymuje taką liczbę punktów 
ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku 
realizacji danego przedmiotu na kierunku, na którym studiuje. 

4.3. Tryb i zakres składania dokumentów 
Wniosek o przeniesienie przedmiotu/przedmiotów, w postaci formularza 
4.2.2.- F01, jest składany w dziekanacie WNB.  

5. Dokumenty związane z procedurą 
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce aktualna na dany rok 
akademicki. 
Aktualna na dany rok akademicki Uchwała Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

6. Załączniki 
4.2.2.- F01 formularz wniosku o przeniesienie przedmiotu. 
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4.2.2.- F01 formularz wniosku o przeniesienie przedmiotu 
 

Wrocław, dnia ………………………... 
 

....................................................................................................                                         
                     (imię i nazwisko) 
.................................................................................................             Prodziekan ds. studenckich 

(kierunek studiów, specjalność, stopień studiów)          Wydziału Nauk Biologicznych 

 
...................................................................................................           ……………………………………………………………………… 

                    (numer albumu) 
...................................................................................................  

          (telefon kontaktowy, adres email)              
 

P O D A N I E  
Proszę o przeniesienie poniższych przedmiotów do programu kierunku (specjalności) studiowanego przeze mnie na WNB, które zrealizowałem na 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                                                               (kierunek studiów, nazwa Uczelni) 

Oświadczam, że przedmioty te zostały zaliczone (należy przedstawić dokument potwierdzający uzyskaną ocenę np. kopię karty przebiegu studiów). Informacja o efektach uczenia 

się związanych z przedmiotami (sylabusy) znajduje się w załącznikach (należy załączyć poświadczony sylabus). 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy związane z przenoszeniem przedmiotów obowiązujące na WNB.     

Nazwa zrealizowanego 

przedmiotu 

Liczba 

ECTS 

Oceny 

(w, ćw) 

Liczba 
godzin  

(w, ćw) 

Nazwa przedmiotu w programie 

studiów na WNB 

Liczba 

ECTS 

Liczba godzin  

(w, ćw) 

Decyzja Prodziekana, 
Opinia prowadzącego zajęcia (jeżeli jest 

wymagana)* 

Oceny do 
przepisania 

(w, ćw)* 
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…………………………………………………………………………. 
*Wypełnia Dziekanat                (podpis studenta)  

 


