
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE 
ZALICZONEGO PRZEDMIOTU

przepisy, wypełnianie wniosku, 

niezbędne dokumenty



REGULAMIN STUDIÓW
§ 11

2. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na przeniesienie i uznanie punktów ECTS w

okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu. W takim przypadku przenosi się również oceny,

zarówno pozytywne jak i negatywne. Przepis § 5 stosuje się.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dziekan podejmuje rozstrzygniecie po zapoznaniu się z

dokumentacją przebiegu studiów. Dziekan może zwrócić się o opinię do koordynatora przedmiotu.

4. Warunkiem przeniesienia punktów ECTS w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom

określonym w programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.

4a. Szczegółowe warunki i tryb przeniesienia i uznania punktów ECTS może określić Rada

Wydziału w uzgodnieniu z samorządem studenckim.

5. Zajęcia i praktyki, na poczet których przenoszone są punkty ECTS mogą stanowić podstawę zaliczenia

roku, o ile są objęte programem studiów obowiązującym w danym roku akademickim.



REGULAMIN STUDIÓW
§ 11

6. Dziekan może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na przeniesienie i uwzględnienie punktów ECTS

także po upływie terminu przewidzianego w ust. 2.

7. Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa Rektor

w drodze zarządzenia.

8. Przeniesienie punktów za zajęcia, w tym praktyki realizowane w ramach programów wymian, odbywa

się na podstawie i zgodnie z zatwierdzonym przez Uniwersytet i uczelnię lub instytucję partnerską

porozumieniem o realizacji części programu studiów lub porozumieniu o programie praktyki. Szczegółowe

zasady organizacji programów wymian określają odrębne przepisy. Punkty ECTS uznaje się bez ponownej

weryfikacji efektów uczenia się, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy

uczelniami.

9. Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w

wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na kierunku, na który przenoszone są punkty ECTS.



CO TO OZNACZA…?

• dziekan na wniosek studenta może przenieść i uznać punkty ECTS (potocznie

nazywane przepisaniem oceny) w ciągu do 5 lat od uzyskania oceny z danego

przedmiotu;

• możesz wnioskować o uznanie i przeniesienie ECTS jeśli dany przedmiot

zaliczyłaś/eś:

 w trakcie udziału w programie wymiany studenckiej do którego przystąpił

Uniwersytet;

 na innym kierunku (specjalności);

 w innej uczelni;

 na tym samym kierunku (specjalności) przed wznowieniem studiów;

 na tym samym kierunku (specjalności) przed ponownym przyjęciem na studia.



CO TO OZNACZA…?

• warunkiem przeniesienia punktów ECTS w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom

określonym w programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia

się - dziekan może zwrócić się o opinię w tej sprawie do koordynatora przedmiotu

• w przypadku, gdy uzyskasz zgodę na uznanie i przeniesienie punktów ECTS z przedmiotu, z którego

otrzymałeś najpierw ocenę negatywną a dopiero potem ocenę pozytywną, to przeniesieniu ulegną

obie oceny, obie będą też wliczane do średniej ocen z roku i toku studiów;

• otrzymasz taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się

uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na kierunku, na który przenosisz

punkty ECTS;

• przeniesienie punktów za zajęcia, w tym praktyki realizowane w ramach programów wymian

uznaje się bez ponownej weryfikacji efektów uczenia się, jeżeli kształcenie odbywało się

zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy uczelniami.



KIEDY I DO KOGO ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK?

• jeśli chcesz zawnioskować do dziekana o 

uwzględnienie wcześniej zaliczonego 

przedmiotu musisz to zrobić przed upływem 

terminu zaliczenia roku studiów;

• wypełnij wniosek;

• wydrukuj, podpisz i dostarcz do 

sekretariatu, który obsługuje tok Twoich 

studiów albo wyślij go za pośrednictwem 

Poczty Polskiej.

Studenci części wydziałów mają możliwość 

wypełnienia i przesłania wniosku w USOSweb

https://www.usosweb.uj.edu.pl/

https://www.usosweb.uj.edu.pl/


GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
WNIOSKU?

Nie musisz sam pisać wniosku - możesz

skorzystać z gotowego wzoru dostępnego

tutaj:

• wniosek o uwzględnienie zaliczonego 

przedmiotu

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_uwzglednienie.przedmiotow.docx/8807e9e0-f680-4fb2-ba85-33d18c5e84e5


O CZYM JESZCZE WARTO 
WIEDZIEĆ?

PAMIĘTAJ!

• dopytaj w sekretariacie obsługującym tok

Twoich studiów czy Rada Wydziału na

którym studiujesz (w uzgodnieniu z

samorządem studenckim) nie określiła

szczegółowych warunków i trybu

przeniesienia i uznania punktów ECTS

• szczegółowe zasady zaliczania lektoratu

języka obcego sprawdź na stronie

https://jcj.uj.edu.pl

Jagiellońskie Centrum Językowe - akty prawne


CO ZROBIĆ JEŚLI…

jesteś osobą 
niepełnosprawną lub 

znajdujesz się w 
szczególnej sytuacji 

zdrowotnej

• PAMIĘTAJ:

Studenci z niepełnosprawnością mogą 

ubiegać się o dostosowanie sposobu 

organizacji i właściwej realizacji procesu 

dydaktycznego, w tym warunków 

odbywania studiów do rodzaju 

niepełnosprawności!

W tym celu skontaktuj się z 

pracownikami Działu ds. Osób 

Niepełnosprawnych (DON)

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego

https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/adaptacje-procesu-studiowania/zasady-adaptacji


WYMAGANE DOKUMENTY

przede wszystkim…

• złóż wniosek o uwzględnienie zaliczonego 

przedmiotu!

• do wniosku dołącz: 

 dokument potwierdzając uzyskaną ocenę

 sylabus przedmiotu



JAK DOWIESZ SIĘ O 
ROZSTRZYGNIĘCIU? 

ponieważ decyzja o uznaniu zaliczonego

przedmiotu nie jest decyzją administracyjną, to

organ ją wydający nie ma obowiązku

przesłania jej za pośrednictwem Poczty Polskiej

Dlatego…

• składając wniosek dopytaj w 

sekretariacie/dziekanacie obsługującym 

tok Twoich studiów o sposób w jaki 

zostaniesz poinformowany o rozstrzygnięciu 


