
 

UCHWAŁA NR 89/2015/2016 

RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

z dnia 6 maja 2016 r. 

 

w sprawie warunków dotyczących przenoszenia studentów w ramach kierunków: 

Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny oraz z innych kierunków w ramach 

Uczelni na kierunki: Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny na Wydziale Prawa  

i Administracji US 

 

          Na podstawie § 47 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 2 pkt 1, 2 Regulaminu studiów  

na Uniwersytecie Szczecińskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 19/2015 Senatu 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

studiów na Uniwersytecie Szczecińskim w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu 

przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. Nr 201, poz. 1187) Rada Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego stanowi, co następuje: 

 

 

          §1.1. Student studiów stacjonarnych studiujący na WPiA US na kierunku: Prawo może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia niestacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów.  

 

          §2.1. Student studiów stacjonarnych studiujący na WPiA US na kierunku: Prawo może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku: 

Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełni następujące warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

4) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów.  

 

          §3.1. Student studiów stacjonarnych studiujący na WPiA US na kierunku: Prawo może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia  

na kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełni następujące warunki: 

1) ukończył studia pierwszego stopnia,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

4) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów.  

 

          §4.1. Student studiów niestacjonarnych studiujący na WPiA US na kierunku: Prawo, 

może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0, z przedmiotów obowiązkowych w roku 

akademickim poprzedzającym rok przeniesienia, 



4) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

5) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

        §5.1. Student studiów niestacjonarnych studiujący na WPiA US na kierunku: Prawo 

może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku: 

Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełni następujące warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

4) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów.  

2. Przeniesienie następuje na semestr studiów określony przez dziekana. 

 

          §6.1. Student studiów niestacjonarnych studiujący na WPiA US na kierunku: Prawo 

może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego 

stopnia na kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełni następujące 

warunki: 

1) ukończył studia pierwszego stopnia,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

4) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów.  

 

          §7.1. Student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiujący na WPiA US  

na kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym może uzyskać zgodę na przeniesienie 

na studia stacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia łącznie następujące warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych, podlegających 

egzaminowi w roku akademickim poprzedzającym rok przeniesienia, 

4) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

5) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §8.1. Student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiujący na WPiA US  

na kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym może uzyskać zgodę na przeniesienie 

na studia niestacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia łącznie następujące warunki: 

1) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §9.1. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia studiujący  

na WPiA US na kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym może uzyskać zgodę  

na przeniesienie na studia stacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych, podlegających 

egzaminowi w roku akademickim poprzedzającym rok przeniesienia, 

4) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych, podlegających 

egzaminowi w trakcie studiów pierwszego stopnia, 

5) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

6) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 



 

          §10.1. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia studiujący 

na WPiA US na kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym może uzyskać zgodę  

na przeniesienie na studia niestacjonarne na kierunek: Prawo, o ile spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

4) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów.  

 

          §11.1. Student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiujący na WPiA US  

na kierunku: Administracja może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne 

pierwszego stopnia na kierunku: Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §12.1. Student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiujący na WPiA US 

 na kierunku: Ekonomiczno-Prawnym może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia 

stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku: Administracja, o ile spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

         §13.1.Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia studiujący 

na WPiA US na kierunku: Administracja może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia 

stacjonarne drugiego stopnia na kierunku: Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełni łącznie 

następujące warunki: 

1) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §14.1. Student studiów stacjonarnych drugiego stopnia studiujący na WPiA US  

na kierunku: Ekonomiczno-Prawnym może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia 

stacjonarne  lub niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku: Administracja, o ile spełni 

łącznie następujące warunki: 

1) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §15.1. Student studiów stacjonarnych studiujący na innym wydziale Uczelni może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia łącznie 

następujące warunki:  

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych, podlegających 

egzaminowi w roku akademickim poprzedzającym rok przeniesienia, 

4) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 



5) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §16.1. Student studiów stacjonarnych studiujący na innym wydziale Uczelni może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku: 

Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełnia łącznie następujące warunki:  

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych, podlegających 

egzaminowi w roku akademickim poprzedzającym rok przeniesienia, 

4) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

5) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §17.1. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiujący na innym 

wydziale Uczelni może uzyskać zgodę na przeniesienie na studia niestacjonarne na kierunku: 

Prawo, o ile spełnia łącznie następujące warunki:  

1) zaliczył semestr studiów, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §18.1. Student studiów stacjonarnych studiujący na innym wydziale Uczelni może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne lub niestacjonarnych drugiego stopnia 

na kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym o ile spełnia łącznie następujące 

warunki:  

1) ukończył studia pierwszego stopnia,  

2) zaliczył semestr studiów, 

3) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

4) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §19.1. Student studiów niestacjonarnych studiujący na innym wydziale Uczelni może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia łącznie 

następujące warunki:  

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych, podlegających 

egzaminowi w roku akademickim poprzedzającym rok przeniesienia, 

4) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

5) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §20.1. Student studiów niestacjonarnych studiujący na innym wydziale Uczelni może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku: 

Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełni następujące warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów,  

2) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr przeniesienia, 

3) uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych, podlegających 

egzaminowi w roku akademickim poprzedzającym rok przeniesienia,  

4)  w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

5) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów.  

 



          §21.1. Student studiów niestacjonarnych studiujący na innym wydziale Uczelni może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia niestacjonarne na kierunku: Prawo, o ile spełnia 

łącznie następujące warunki:  

1) zaliczył rok akademicki poprzedzający rok przeniesienia, 

2) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

3) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §22.1. Student studiów niestacjonarnych studiujący na innym wydziale uczelni może 

uzyskać zgodę na przeniesienie na studia niestacjonarne lub stacjonarne drugiego stopnia na 

kierunku: Administracja lub Ekonomiczno-Prawnym, o ile spełnia łącznie następujące 

warunki:  

1) ukończył studia pierwszego stopnia,  

2) zaliczył rok akademicki poprzedzający rok przeniesienia, 

3) w dniu wydawania decyzji nie ma zaległości związanych z opłatami za kształcenie, 

4) złożył wniosek o przeniesienie przed początkiem semestru studiów. 

 

          §23.1. Przeniesienie następuje na semestr studiów określony przez dziekana jednostki 

przyjmującej. 

2. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, dziekan, po zapoznaniu się 

z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce 

organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą. 

3. Podejmując decyzję o przeniesieniu zajęć, dziekan jednostki przyjmującej uwzględnia 

efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza 

uczelnią macierzystą w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom  

i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów,  

na którym student studiuje. 

3. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni 

macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelniach zagranicznych, w miejsce 

punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie 

kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. 

2. Dziekan w decyzji o przeniesieniu wskazuje przedmioty stanowiące różnice programowe, 

które student będzie zobowiązany uzupełnić w terminach wskazanych przez dziekana. 

 

          §24. Traci moc uchwała nr 142/2014/2015 Rady Wydziału WPiA US z dnia  

16 września 2015 r. w sprawie warunków dotyczących przenoszenia studentów w ramach 

kierunków: Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny oraz z innych kierunków w ramach 

Uczelni na kierunki: Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny na Wydziale Prawa  

i Administracji US 

 

          §25. Uchwała zostaje podana do wiadomości przez umieszczenie na stronie 

internetowej Wydziału  

 

          §26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 


