
 
ZARZĄDZENIE NR 01/10/2010 

z dnia 01 października 2010 r. 
 

w sprawie przepisywania ocen z innej uczelni 

 

§1 

Student może ubiegać się o przepisanie ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych na innej 

uczelni.  

 

§2 

Zaliczenie przedmiotu na podstawie przepisanej oceny może nastąpić tylko wtedy, kiedy 

student realizował dany przedmiot na studiach tego samego bądź wyższego stopnia, kiedy 

przedmiot jest zgodny merytorycznie (pod względem treści) oraz formalnie. Ocena może być 

przepisana jednorazowo, bez względu na wymiar godzin. Przepisaniu nie podlegają 

przedmioty zaliczone bez oceny z uwagi na konieczność uzyskania zaliczenia z oceną w 

Wyższej Szkole Artystycznej. 

§3 

W celu zaliczenia przedmiotu na podstawie oceny uzyskanej na innej uczelni należy złożyć w 

Biurze Organizacji Studiów podanie dotyczące przepisania oceny z danego przedmiotu 

(przedmiotów) wraz z wypisem z karty okresowych osiągnięć studenta/indeksu, 

dokumentem zawierającym nazwę przedmiotu, ilość godzin, typ zajęć, formę zaliczenia oraz 

punktację ECTS). Dokumentem równorzędnym jest również suplement do dyplomu uczelni 

wyższej. Podanie, o którym mowa stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia (Załącznik 

nr 1). 

§5 

Podanie powinno być opatrzone akceptacją prowadzącego dany przedmiot. 

 

§6 

Zgodę na przepisanie oceny z danego przedmiotu wyraża Prorektor ds. dydaktycznych. 

 

§7 

Do momentu wydania decyzji student winien uczęszczać na zajęcia zgodnie z rozkładem 

zajęć. 

 

§8 

W Wyższej Szkole Artystycznej stosuje się następujące przeliczenie ocen uzyskanych w innej 

uczelni: 

2,5 – 3,0 to 3,0 

3,5 to 3,5 

4,0 to 4,0 

4,5 to 4,5 

5,0 – 6,0 to 5,0 

 

§9 

Podczas sesji egzaminacyjnej nauczyciel akademicki dokonuje wpisu uznanej oceny do 

indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz do odpowiednich protokołów 

(zaliczeniowego, egzaminacyjnego). Powyższa procedura odbywa się na podstawie kopii 

decyzji Prorektora ds. dydaktycznych dotyczącej przepisania ocen, dostarczonej przez 

studenta prowadzącemu zajęcia z danego przedmiotu. 



 

 

§10 

Student może złożyć podanie o przepisanie ocen z innej uczelni najpóźniej miesiąc po 

rozpoczęciu danego semestru. 

 

§11 

Prorektor ds. dydaktycznych może podjąć negatywną decyzję w sprawie przepisania oceny w 

przypadku: 

1. kiedy ocena z przedmiotu została uzyskana więcej niż 5 lat temu, 

2. kiedy występują rozbierzności w wymiarze godzinowym zajęć z danego przedmiotu, 

3. przedmiotów o rozbieżnym nazewnictwie i treściach programowych, 

niepotwierdzonych sylabusem lub szczegółowym programem realizacji przedmiotu, 

4. złożenia podania po wyznaczonym terminie. 

 

§12 

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym Zarządzeniu oraz w przypadku ocen 

uzyskanych na uczelniach zagranicznych decyzję, co do trybu postępowania podejmuje 

Prorektor ds. dydaktycznych.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2010 r.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zacznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/10/2010 z dnia 01 października 2010 r. 

 

Imię i Nazwisko ………………………………  Warszawa, dnia…………………. 

Rok studiów ………………………………… 

Specjalizacja ……………………………………. 

Nr albumu………………………………………… 

Podanie o przepisanie ocen 

 

Do Prorektora ds. dydaktycznych  

Wyższej Szkoły Artystycznej 

 

Proszę o wyrażenie zgody na przepisanie niżej wymienionego przedmiotu w semestrze 

…….……………  w roku akademickim 2010/2011. 

Nazwa przedmiotu Akceptacja prowadzącego zajęcia (wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody, podpis) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Załącznik: 

      Wypis z indeksu/karty okresowych osiągnięć studenta 

       Suplement do dyplomu 

 

…………………………………………… 

 /podpis studenta/ 

 

Adnotacje Biura Organizacji Studiów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Decyzja Prorektora ds. dydaktycznych:……………….............................................................. 

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

 

…………………………………. 
(data i podpis Prorektora ds. dydaktycznych) 

Zapozanałem/am się z decyzją……………………………………......................................... 
 (data i podpis studenta) 


