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do uchwały nr 5/2022
Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
z dnia 24 maja 2022 r. 

ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIEĆ STUDENTÓW

§ 1.
Uznawanie ocen z przedmiotów uzyskanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w przypadku:

powtarzania semestru na tych samych studiach, przeniesienia z innego rodzaju studiów lub
wznowienia studiów na tym samym kierunku

1) Student  powtarzający  semestr,  przeniesiony  z  innej  formy  studiów  (stacjonarne,
niestacjonarne) lub wznawiający studia, może ubiegać się o przepisanie ocen z przedmiotów
już zaliczonych.

2) Decyzję o uznaniu ocen z przedmiotów o analogicznej nazwie, efektach uczenia się, formie,
liczbie godzin i trybie zaliczenia oraz liczbie punktów ECTS podejmuje Dziekan.

3) Decyzja jest podejmowana na podstawie wniosku studenta (załącznik 1), składanego wraz
z załącznikami.

4) W przypadku niezgodności  przedmiotów (wynikającej  np.  ze  zmiany programów studiów)
w zakresie  nazewnictwa,  treści  programowych,  formy realizowanych  zajęć,  liczby  godzin  
i trybu zaliczania zajęć oraz liczby punktów ECTS, wniosek powinien być zaopiniowany przez
osobę prowadzącą przedmiot.

5) Wniosek należy złożyć w dziekanacie nie później, niż 14 dni po rozpoczęciu semestru, którego
wniosek dotyczy.

6) Po  uzyskaniu  pozytywnej  decyzji,  student  jest  zobowiązany  poinformować  o  uzyskanej
zgodzie osobę prowadzącą przedmiot.

7) Do czasu uzyskania decyzji student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach.
8) Wpisania uznanych ocen dokonuje osoba zaliczająca dany przedmiot. 

§ 2.
Uznawanie ocen z przedmiotów zaliczonych na innej Uczelni

1) Student może ubiegać się o uznanie ocen z przedmiotów zaliczonych na innej Uczelni.
2) Decyzja jest  podejmowana na podstawie wniosku studenta składanego (załącznik  1) wraz

z załącznikami.
3) Rozpatrzenia  wniosku  dokonuje  się  w  przypadku,  gdy  spełnione  są  łącznie  następujące

warunki:
a. −  student  zaliczył  na  dotychczasowych  studiach  przedmiot  o  tej  samej  lub

analogicznej nazwie oraz zbieżnych treściach programowych i efektach uczenia się,
b. −  zrealizowane  formy  zajęć,  liczba  godzin  i  tryb  zaliczenia  przedmiotu  były

wystarczające do uzyskania zakładanych efektów uczenia się,
c. −  liczba  punktów  ECTS  z  przedmiotu  już  zaliczonego  była  nie  mniejsza  niż  z

przedmiotu realizowanego.



4) W  przypadku  zaliczenia  przedmiotu  na  innej  Uczelni  student  zobowiązany  jest  do
przedstawienia sylabusa/karty przedmiotu lub opisu tego przedmiotu wraz z punktami ECTS
oraz wyciągu z indeksu.

5) Studenci  ubiegający  się  o  uznanie  oceny  uzyskanej  w  dotychczasowym  toku  studiów
zobowiązani są do zgłoszenia się do prowadzącego przedmiot, w celu uzyskania zgody na
uznanie oceny w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. 

6) Po  uzyskaniu  pozytywnej  decyzji  Dziekana,  wpisania  uznanych  ocen  dokonuje  osoba
zaliczająca dany przedmiot.

§ 3.
Ocenę można uznać w okresie do 5 lat, licząc od momentu realizacji przedmiotu.

§ 4.
Na  drugim  stopniu  studiów  nie  uznaje  się  ocen  z  przedmiotów,  które  student  realizował  na
pierwszym stopniu, nawet jeśli nazwa przedmiotu jest tożsama.

§ 5.
W przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
dla strażaków w służbie stałej oraz studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria
bezpieczeństwa  dla  strażaków  w  służbie  kandydackiej,  niezależnie  od  uznania  ocen,  student
zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach. 

§ 6.
Studenci, którzy nie otrzymali pozytywnej decyzji lub, którzy są w czasie uzyskiwania takiej zgody,
zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach.

§ 7.
Uznanie ocen na zasadach określonych powyżej nie wpływa na wysokość opłat pobieranych za usługi
edukacyjne, ustalone w odrębnych przepisach.

§ 8.
W sytuacjach nieokreślonych w niniejszych zasadach oraz w indywidualnych przypadkach, ostateczną
decyzję, co do trybu i rozstrzygnięcia w sprawie uznania oceny, podejmuje Dziekan.



Załącznik 1 do Zasad przepisywania ocen

Imię i NAZWISKO    miejscowość i data
Numer albumu
Symbol studiów
Semestr

Stopień służbowy, tytuł/stopień naukowy imię i NAZWISKO Dziekana

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o przeniesienie osiągnięć/uznanie oceny z następujących przedmiotów:

NAZWA PRZEDMIOTU MIEJSCE REALIZACJI OCENA POTWIERDZENIE 
PRZEZ 
PROWADZĄCEGO 
PRZEDMIOT*

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

………………………………………………….
                         podpis studenta

*  w  przypadku  niezgodności  przedmiotów  lub  przedmiotów  realizowanych  poza  Szkołą  Główną
Służby Pożarniczej

Załączniki:

1) Wyciąg z indeksu
2) Karty wszystkich przedmiotów, o których uznanie oceny wnioskuje student
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