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Wewnętrzna procedura postępowania ws. przeniesień  — warunki i zasady przenoszenia 

studentów z innych Uczelni 

1. Wnioski ws. przeniesień  studentów z innych Uczelni są  przyjmowane zgodnie z Regulaminem 

w terminie od 01 sierpnia do 15 sierpnia roku akademickiego, poprzedzającego rok 

akademicki planowanego podjęcia studiów. 

2. Dziekan Wydziału Lekarskiego rozpatruje w/w wnioski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami 

o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 

3. Wnioski będą  rozpatrywane pod względem: 

- ilości wolnych miejsc w oparciu o przyznany limit przyjęć  na dany rok akademicki, 

- spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących na UMW w danym roku akademickim, 

- uzyskanej średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów, nie mniejszej niż  4,5 

na studia stacjonarne i 4,0 na studia niestacjonarne i uzyskania nie mniej niż  60 

punktów ECTS za zaliczenie każdego roku studiów, 

- ilości stwierdzonych różnic programowych, nieprzekraczającej 10 pkt. ECTS. 

4. W przypadku liczby wniosków przekraczającej limity przyjęć  na poszczególne lata 

akademickie decydować  będzie pozycja na liście rankingowej sporządzonej w pierwszej 

kolejności na podstawie listy punktów zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie 

macierzystą, a w drugiej kolejności średniej ocen z egzaminów uzyskanych w czasie studiów. 

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, student zostaje wezwany do usunięcia 

braków formalnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nieusunięcie braków 

w ww. terminie skutkuje wydaniem Zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia. 

6. W przypadku uchybienia terminowi złożenia wniosku, przywrócenie terminu następuje na 

prośbę  studenta. Prośbę  o przywrócenie terminu student wnosi w dziekanacie Wydziału 

Lekarskiego w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie 

z wniesieniem prośby, student zobowiązany jest dopełnić  czynności dla której określony był  
termin. 

7. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora 

jest ostateczna 
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