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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta
Na podstawie art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

4) student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką
liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom
kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

§ 1. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta,
zwane dalej „przenoszeniem zajęć”, umożliwia kontynuację kształcenia w jednostce organizacyjnej uczelni,
do której student się przenosi, zwanej dalej „jednostką przyjmującą”.

§ 3. 1. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na
wniosek studenta, kierownik jednostki przyjmującej,
po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza
uczelnią macierzystą.

§ 2. Przenoszenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących warunków:
1) student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz
otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru;
2) jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia,
których uzyskanie wymaga od studenta średnio
25—30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez
uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę;
3) punkty ECTS zostały przypisane za:
a) zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba
punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny,
a warunkiem ich przyznania jest spełnienie
przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk,
b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub
przygotowanie do egzaminu dyplomowego,
zgodnie z programem kształcenia;
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U.
Nr 63, poz. 324).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584,
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553,
z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620
i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84,
poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185,
poz. 1092.

2. Podejmując decyzję o przeniesieniu zajęć, kierownik 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, w trybie określonym
w ust. 1.
§ 4. Sprawy dotyczące przenoszenia osiągnięć,
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 października 2011 r.3)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka
3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385), które
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca
2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112,
poz. 654).

