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Uznawanie efektów kształcenia i kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

REGULAMIN STUDIÓW 
NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM 

 (załącznik do uchwały nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r.) 

 

(wyciąg) 

 

DZIAŁ IV. Zasady rejestracji i zaliczania semestru 
§ 29 

2. Studenta, który posiada ponowną rejestrację na ten sam semestr, nie obowiązuje uzyskiwanie 

zaliczeń i zdawanie egzaminów z przedmiotów/modułów uprzednio zaliczonych. W przypadku 

wystąpienia zmian programowych dotyczących efektów kształcenia, decyzję o uznaniu 

przedmiotów/modułów już zaliczonych jako równoważnych podejmuje na początku semestru 

dziekan. 

 

DZIAŁ V. Zaliczanie przedmiotu/modułu 

§ 35 

6. Student, który uczestniczył w pracach naukowych, kursach, szkoleniach lub innych formach 

kształcenia może być zwolniony z udziału w części lub całości z zajęć z przedmiotu, dla którego 

założone efekty kształcenia osiągnął on w wyżej wymienionych formach kształcenia. W takim 

przypadku studentowi można również zaliczyć dany przedmiot w oparciu o uznanie osiągniętych 

efektów kształcenia. W powyższych kwestiach decyduje dziekan po uzyskaniu pisemnej opinii 

właściwego koordynatora przedmiotu/modułu. 

 

DZIAŁ VI. Wznawianie studiów, przeniesienia i zmiany 

§ 45 

1. Student ma prawo do odbycia części studiów na innej uczelni w kraju lub zagranicą, na podstawie 

umów, których Uczelnia jest stroną. 

2. Studentowi realizującemu plan semestralny lub roczny w innej uczelni, w ramach programu 

wymiany studentów, zalicza się okres studiów odbytych w innej uczelni na podstawie: 

1) porozumienia o programie studiów, które określa program studiów, jaki student zamierza 

zrealizować poza własną uczelnią oraz liczbę punktów, która ma być przyznana za ich 

zaliczenie. Porozumienie to jest zawarte pomiędzy uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą 

oraz studentem, 

2) wykazu zaliczeń ustalonego indywidualnie przez koordynatora kierunkowego dla każdego 

studenta, zatwierdzonego przez koordynatora wydziałowego, obejmującego przedmioty, które 

student winien zaliczyć na wydziale uczelni przyjmującej, potwierdzonego przez 

koordynatora/dziekana wydziału uczelni przyjmującej, 

3) wykazu zaliczeń, sporządzonego po zakończeniu okresu studiów, w którym zostają odnotowane 

moduły, przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów 

oraz osiągnięte przez studenta wyniki w nauce, wyrażone miejscową skalą ocen. Podpisaną 
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kopię wykazu otrzymują wszystkie strony - uczelnia macierzysta, uczelnia przyjmująca oraz 

student. 

3. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia koordynatora kierunkowego o 

wszelkich zmianach w programie studiów uczelni przyjmującej, w stosunku do przedmiotowego 

zakresu ustalonego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, celem uzyskania akceptacji 

tych zmian przez koordynatora wydziałowego. 

4. Student ubiegający się o przedłużenie studiów w innej uczelni zobowiązany jest przed końcem 

semestru, w której realizuje studia w innej uczelni, o wystąpienie do koordynatora wydziałowego o 

uzyskanie na to zgody. 

5. Studentowi, który studiował za granicą na podstawie wykazu zaliczeń, koordynator kierunkowy 

potwierdza w indeksie zaliczenie przedmiotów i egzaminów oraz wystawia oceny z przedmiotów 

zaliczonych w innej uczelni z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 6-7. 

6. Wobec studenta, który zrealizował plan semestralny lub roczny w innej uczelni, w ramach 

programu wymiany studentów, i wykazuje deficyt punktów, w sprawach dotyczących zaliczenia, 

warunkowej rejestracji i ewentualnych uzupełnień, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta 

efektów kształcenia, decyzję podejmuje dziekan. 

7. Pozostałe warunki i tryb odbywania studiów, o których mowa w ust. 1, regulują umowy lub 

przepisy wewnętrzne Uczelni. 

 

§ 46 

Student studiujący jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach obowiązany jest złożyć, w okresie 14 

dni od dnia podjęcia studiów na kolejnym kierunku, oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego. 

 

§ 47 

1. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych student może ubiegać 

się o przeniesienie w ramach Uczelni: 

1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ramach tego samego 

kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę wydziału, 

2) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów na 

warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego, 

3) w ramach studiów niestacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na 

warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych 

przez radę wydziału przyjmującego, 

4) w ramach studiów stacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na 

warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych 

przez radę wydziału przyjmującego. 

2. Student studiów stacjonarnych po zaliczeniu każdego semestru studiów może ubiegać się o 

przeniesienie na studia niestacjonarne: 

1) w ramach tego samego kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę wydziału, 

2) na inny kierunek/specjalność w ramach tego samego wydziału na warunkach określonych 

przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału 

przyjmującego. 

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 decyzję podejmuje dziekan wydziału przyjmującego, 

określając ewentualne różnice programowe wynikające z programu kształcenia, przy 

uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów kształcenia oraz tryb i termin ich realizacji. 

4. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta odbywa się w oparciu o przepisy wykonawcze 

dotyczące warunków i trybu przenoszenia zajęć przez studenta. 

5. Ust. 1-4 stosuje się odpowiednio także w przypadku prowadzenia takiego samego 

kierunku/specjalności studiów przez różne wydziały Uczelni. 
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§ 48 

1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej na Uniwersytet Szczeciński. 

1a. Student, student cudzoziemiec odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 

może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił 

wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 

1b. Student cudzoziemiec który nie posiada uprawnień do podejmowania studiów na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, 

na Uniwersytet Szczeciński za zgodą rektora, wyrażoną w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, jeżeli wypełni wszystkie 

obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Wniosek o 

przeniesienie składa się do rektora. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 i 1a student, student cudzoziemiec zobowiązany jest do złożenia do 

dziekana wydziału przyjmującego wniosku z uzasadnieniem, indeksu z poświadczonym 

zaliczeniem co najmniej pierwszego semestru studiów oraz zaświadczenia o wypełnieniu 

zobowiązań wobec uczelni, którą student opuszcza. Decyzję podejmuje dziekan wydziału 

przyjmującego, określając ewentualne różnice programowe wynikające z programu studiów, 

kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia oraz wskazując tryb i termin ich 

realizacji. 

2a. W sytuacji określonej w ust. 1b student cudzoziemiec zobowiązany jest do złożenia do rektora 

wniosku z uzasadnieniem, indeksu z poświadczonym zaliczeniem co najmniej pierwszego semestru 

studiów oraz zaświadczenia o wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni, którą student opuszcza. 

Decyzje podejmuje rektor. Dziekan wydziału, określa ewentualne różnice programowe wynikające 

z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia oraz wskazując 

tryb i termin ich realizacji. 

3. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta odbywa się w oparciu o przepisy wykonawcze 

dotyczące warunków i trybu przenoszenia zajęć przez studenta. 

4. Student może przenieść się z Uniwersytetu Szczecińskiego do innej uczelni. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4 student musi wypełnić wszystkie zobowiązania wobec Uczelni. 

Wypełnienie zobowiązań wobec Uczelni potwierdza dziekan. 

 


