Kraków, dnia …………………….
Imię i nazwisko: ………………………….
Kierunek studiów: …UJ, WFAIS, ZMiN………

specj. ……………………….

Stopień studiów: ………. rok studiów: ………………
Numer albumu:………………………
Wniosek o uwzględnienie przedmiotu zaliczonego na innych
kierunkach UJ lub innych uczelniach
Szanowny Pan
dr hab. Michał Rams
kierownik studiów dla kierunku ZMiN

Proszę o uwzględnienie przedmiotów
nazwa przedmiotu

wymiar godzinowy

pkt. ECTS

zaliczonych przeze mnie w roku akademickim ………………… na kierunku
…………………………… ……………………… …… stopień studiów ………….. tryb
studiów ……………… prowadzonych przez (uczelnia i wydział) ………………
…………………………………………………………………… w zamian za przedmiot
nazwa przedmiotu z planu studiów ZMiN

wymiar godzinowy

pkt. ECTS

prowadzony przez (imię i nazwisko koordynatora przedmiotu)
……..………………………………………………………………
Do wniosku dołączam:
1. Dokumentację przebiegu studiów na kierunku, na którym przedmiot został zaliczony.
2. Sylabus zaliczonego przedmiotu, zawierający formę prowadzonych zajęć, liczbę
godzin, liczbę punktów ECTS, warunki zaliczenia przedmiotu oraz opis efektów
kształcenia lub zakres merytoryczny przedmiotu.
3. Opinię koordynatora przedmiotu podpisaną na kolejnej stronie (dotyczy przedmiotów
obowiązkowych w planie studiów ZMiN)

podpis studenta: ……………………………………………………….
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Opinia prowadzącego przedmiot (nauczyciela akademickiego z WFAIS lub WChemii):
Proszę wybrać a) lub b):
a) efekty kształcenia (zakres merytoryczny) zaliczonych przez .......................... przedmiotów
wystarczają do uznania przedmiotu ........................................................................................
za zaliczony na ocenę .....................
Podpis prowadzącego przedmiot: .........................................

b) zaliczone przez studenta przedmioty nie wystarczają do przepisania zaliczenia

c) Inne propozycje niż zaliczenie całego przedmiotu (np. zaliczenie części laboratoriów, lub
ćwiczeń) są uzgadniane pomiędzy prowadzącym przedmiot i studentem bez udziału
kierownika studiów i bez składania tego wniosku. W takim przypadku student normalnie
zapisuje się na przedmiot i do grup.
Decyzja kierownika studiów:

z Regulaminu studiów UJ, 2015 r., par. 10.
2. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu
w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu w przypadku wznowienia studiów na tym samym
kierunku lub specjalności, udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpił
Uniwersytet, zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub specjalności lub w innej uczelni oraz w
razie ponownego przyjęcia na studia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dziekan podejmuje rozstrzygnięcie w porozumieniu z
prowadzącym przedmiot, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów, kierując się
programem studiów obowiązującym na danym kierunku lub specjalności, choćby zachodziły w tym
zakresie różnice w stosunku do programu studiów obowiązującego na poprzednim kierunku studiów
lub specjalności. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, w szczególności wynikających z
rozbieżnych efektów kształcenia, dziekan może określić niższą liczbę punktów ECTS
podlegających uwzględnieniu lub w ogóle nie uwzględniać danego przedmiotu.
4. Przedmiot, o którym mowa w ust. 2 może stanowić podstawę zaliczenia roku, o ile objęty jest
programem studiów obowiązującym w danym roku akademickim.
5. Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie przedmiotu i uwzględnienie określonej liczby punktów
ECTS także po upływie terminu przewidzianego w ust. 2, w szczególności w przypadku stwierdzenia
zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.
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