
ZASADY PRZEPISYWANIA PRZEDMIOTÓW 

 

1. W przypadku przedmiotów zaliczonych na innych kierunkach lub uczelniach (z wyjątkiem 

przedmiotów zrealizowanych w ramach programu Erasmus) – na wszystkich latach studiów I i II 

stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) przedmioty i oceny przepisuje Zastępca Dyrektora IFRom 

UJ ds. dydaktyki. Podstawą przepisania przedmiotu jest złożenie przez studenta na ręce opiekuna 

roku / Promotora wniosku o przepisanie przedmiotów zaliczonych na innych kierunkach lub 

uczelniach (którego wzór umieszczony jest na stronie internetowej IFRom UJ) oryginału 

dokumentu stanowiącego podstawę do przepisania przedmiotu w nieprzekraczalnym terminie 

W SEMESTRZE LETNIM DO 31 MARCA, W SEMESTRZE ZIMOWYM DO 30 

LISTOPADA. Student wypełnia wszystkie rubryki wniosku, z wyjątkiem ostatniej (opinia 

opiekuna roku /Promotora). Opiekun, po stwierdzeniu prawdziwości danych, opiniuje wnioski i 

przekazuje je Zastępcy Dyrektora IFRom UJ ds. dydaktyki w terminie do dwóch tygodni od ich 

otrzymania. W przypadku wątpliwości, opiekun konsultuje swą decyzję z wykładowcą 

prowadzącym zajęcia w IFRom UJ. Jeśli student chce, aby wykładowca w IFRom UJ uznał ocenę z 

zaliczonego już przedmiotu za swoją, zwraca się bezpośrednio do wykładowcy, nie umieszczając 

tego przedmiotu we wniosku! 

2. W przypadku przedmiotów zaliczonych w ramach programu Erasmus (dotyczy wszystkich 

trybów studiów), na studiach I stopnia przedmioty i oceny przepisuje opiekun roku; na studiach II 

stopnia przedmioty i oceny przepisuje promotor. Podstawą przepisania przedmiotu jest złożenie przez 

studenta na ręce opiekuna roku /promotora wniosku o przepisanie przedmiotów zaliczonych w 

ramach programu Erasmus (którego wzór umieszczony jest na stronie internetowej IFRom UJ) 

oraz oryginału dokumentu stanowiącego podstawę do przepisania przedmiotu w terminie do 

dwóch tygodni od powrotu ze stypendium. Student wypełnia wszystkie rubryki wniosku! 

3. UWAGA!!! W celu przepisania zaliczenia z WF-u prosimy o zgłoszenie się w semestrze 

zimowym do Studium Wychowania Fizycznego przy ul. Piastowskiej 26 

 

Uchwała Rady Naukowej IFR UJ z dnia 13.10.2010 

a) W ramach opcji dowolnych sekcji filologicznej  oraz przedmiotu „kultura B w języku B” 

sekcji traduktologicznej (wszystkie filologie) nie można zaliczać lektoratów językowych 

b) W ramach opcji dowolnych sekcji filologicznej (wszystkie filologie) oraz przedmiotu 

„kultura B w języku B” sekcji traduktologicznej (filologie: włoska, hiszpańska, 

portugalska)należy wybrać przedmiot z szeroko pojętej kultury języka B, a zatem literatura, 

językoznawstwo, cywilizacja, kino, teatr, muzyka itd… 

c) W ramach opcji dowolnych (wszystkie filologie) lub przedmiotu „kultura B w języku B” 

sekcji traduktologicznej (filologie: włoska, hiszpańska, portugalska) można przepisywać 

przedmioty spełniające w/w kryteria zrealizowane na studiach I stopnia stanowiących 

podstawę przyjęcia na realizowane obecnie studia II stopnia , o ile były to przedmioty 

nadprogramowe, tj. uzyskane z nich punkty nie zostały wliczone w sumę 180 ECTS 

potrzebnych do uzyskania licencjatu. 

d) Nie można przepisywać przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia, nie będących 

podstawą przyjęcia na obecne studia II stopnia. 

 

Uchwała Rady Naukowej IFR UJ z dnia 05.12.2012 

a) Na studiach I stopnia można przepisać z innego kierunku przedmioty o łącznej wartości  

4 ECTS w ramach opcji dowolnych 

b) Na studiach II stopnia można przepisać jedną opcję o wartości 4 ECTS (spełniającą w/w 

kryteria i zaakceptowaną przez Promotora pracy magisterskiej) 

 


