
Uchwała Nr 2/2021 

Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 Statutu Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w związku z § 41 ust. 5 Regulaminu studiów 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej , zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Określa się zasady i tryb przenoszenia osiągnięć studenta na kierunkach studiów 

prowadzonych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej oraz w Filii w Otwocku. 

§ 2 

1. Na wniosek studenta Dziekan może przenieść dotychczasowe osiągniecia studenta i 

podjąć decyzję o zaliczeniu przedmiotu przewidzianego do realizacji w danym semestrze 

na podstawie wcześniej uzyskanego zaliczenia. 

2. Przeniesienie osiągnięć studenta polega na uznaniu punktów ECTS i przepisaniu oceny. 

3.  Przenoszenie osiągnięć studenta następuje na kierunku, na którym studiuje student 

poprzez zaliczenie zajęć z przedmiotów i praktyk zaliczonych na innym kierunku studiów 

prowadzonym w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej lub w Filii w 

Otwocku  lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. 

4. Warunkiem przeniesienia osiągnięć studenta (uznania punktów ECTS i przepisania oceny) 

uzyskanych poza uczelnią macierzystą, w tym uczelniach zagranicznych, w miejsce 

punktów przypisanych przedmiotom zawartym w programie studiów, jest stwierdzenie 

zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. Elementami podlegającymi weryfikacji są 

także forma i wymiar zajęć oraz sposób ich zaliczania. 

§ 3 

1. Dziekan jest odpowiedzialny za: 

1) rozpatrywanie wniosków złożonych przez studentów w sprawie uznania osiągnięć 

studenta, 

2) podejmowanie decyzji o uznaniu punktów ECTS i przepisywanie ocen. 

2. Dziekan może zasięgnąć opinii Koordynatora przedmiotu w sprawie wniosku studenta 

ubiegającego się o przeniesienie osiągnięć uzyskanych na innym kierunku lub w innej 

uczelni, w tym zagranicznej. 

3. Nadzór nad właściwym trybem postępowania w sprawie przenoszenia osiągnięć studenta 

sprawuje Rektor. 

 



§ 4 

1. W przypadku stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów uczenia się, student otrzymuje 

taka liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uzyskiwanym w wyniku 

realizacji odpowiednich zajęć i praktyk. 

2. W przypadku stwierdzenia różnic programowych Dziekan, po zasięgnięciu opinii 

Koordynatora przedmiotu, może określić warunki, termin i sposób uzupełnienia przez 

studenta zaległości wynikających z różnic programu studiów. 

§ 5 

1. Wraz z wnioskiem o przepisanie oceny student składa sylabus zaliczonego przedmiotu 

oraz potwierdzony wypis oceny (kartę przebiegu studiów/kartę okresowych osiągnięć 

studenta). 

2. Wniosek wraz z załącznikami student składa w Dziale spraw studenckich w terminie do 

trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym realizowany jest dany przedmiot. 

3. Dziekan dokonuje analizy zbieżności uzyskanych efektów uczenia się i w terminie 14 dni 

od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji do Działu spraw studenckich, podejmuje 

decyzję o uznaniu punktów ECTS i przepisaniu oceny. 

4. Student zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem studiów do momentu 

wydania pozytywnej decyzji przez Dziekana. 

5. Zgromadzoną dokumentację przechowuje się w teczce osobowej studenta. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od semestru letniego roku 

akademickiego 2020/2021. 


