PRZENIESIENIE STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI, W TYM ZAGRANICZNEJ
Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu z dnia 21 marca 2018 r.
Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 458 Senatu UZ z dn. 29.04.2015 r. § 21 Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Zielonogórskiego oraz art. 165 i art. 171 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Dz. U. 2005.

1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na ten sam kierunek
studiów i formę kształcenia (studia stacjonarne/studia niestacjonarne) do Uniwersytetu
Zielonogórskiego po zaliczeniu pierwszego roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki
wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
2. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.
3. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu lub w
innych uczelniach, w tym w uczelniach zagranicznych jest osiągnięcie zakładanych efektów
kształcenia i uzyskanie nie mniej niż 30 pkt ECTS za zaliczenie każdego semestru.
4. Decyzję podejmuje dziekan wydziału, w oparciu o złożony przez studenta wniosek, z
uwzględnieniem uchwały senatu w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych w uczelni publicznej, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych
kierunkach studiów.
5. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba wolnych miejsc dziekan ustala listę rankingową na
podstawie wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji dla danego
kierunku studiów oraz ilości różnić programowych.
6. Wniosek o przeniesienie należy skierować do dziekana wydziału i złożyć w dziekanacie nie później
niż do 31 sierpnia.
7. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko kompletne dokumenty.
Dokumenty, jakie student kierunku lekarskiego winien złożyć ubiegając się o przeniesienie na
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego z uczelni polskich i
zagranicznych:






wniosek o przeniesienie,
zgoda dziekana wydziału uczelni, którą student opuszcza,
wypis z indeksu lub zaświadczenie) zawierający wykaz wszystkich zaliczonych przedmiotów
wraz z formą zaliczenia , ocenami, liczbą punktów ECTS oraz wpisem na kolejny semestr/rok,
decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na I rok studiów,
odpis świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Studenci z uczelni zagranicznych powinni przedstawić tłumaczenie przebiegu studiów na język
polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych,
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

