
Zarządzenie Nr 41/2021 

Rektora  Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 05 lipca 2021 r. 
 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przenoszenia osiągnięć na kierunku Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 

 

 

Na podstawie: 

 

art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 119, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z póżn. zm.) oraz § 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 
Wprowadza się Regulamin przenoszenia osiągnięć na kierunku Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 



Załącznik do Zarządzenia  41/2021 Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie z dnia 05.07.2021 r. 

 

 

P A Ń S T W O W A   U C Z E L N I A   Z A W O D O W A    

IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE 

WYDZIAŁ  NAUK O ZDROWIU I NAUK  SPOŁECZNYCH 
 

 

 

REGULAMIN PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 

 

CIECHANÓW 2021 



PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 

r. poz. 478 z późn.zm.); 

 Uchwała nr 188/V/2020 (z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku 

akademickim 2021/2022); 

 Uchwała nr 27/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188/V/2020 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30 

czerwca 2020 r. dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, 

jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022) 

 
§ 1 

Przenoszenie osiągnięć studenta i uznawanie wyników osiąganych przez studenta w 

jednostce organizacyjnej Uczelni polega na uznaniu na kierunku, na którym studiuje student, 

zaliczenia zajęć uzyskanego przez studenta w innej uczelni, na innym kierunku uczelni lub 

innym programie studiów studiowanego kierunku.  

§ 2 
Na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o przepisanie oceny może się 

ubiegać student od pierwszego semestru studiów. 

§ 3 
1.Przenoszenie osiągnięć dotyczy studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na 

kierunku Pedagogika, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i 

klas I – III szkoły podstawowej i nie mają możliwości kontynuowania kształcenia w tym 

samym zakresie na poziomie studiów drugiego stopnia. 

2.Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie kierunek 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na podstawie przeniesienia osiągnięć studenta 

uzyskanych na studiach I stopnia ma możliwość przeniesienia na wyższy semestr studiów. 

3. Student może ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć po przyjęciu w trybie rekrutacji 

na jednolite studia magisterskie z tego samego zakresu. 

https://pwszciechanow.home.pl/bip/pliki/Uchwa%C5%82y_Rady_Uczelni_2021/uchwa%C5%82a%20188%20warunki%20i%20tryb%20rekrutacji%202021%202022.pdf
https://pwszciechanow.home.pl/bip/pliki/Uchwa%C5%82y_2021/Senatu/uchwa%C5%82a%2027.pdf


4.Kandydaci, którzy będą się rekrutować na jednolite studia magisterskie zobowiązani są  do 

złożenia dokumentów wymaganych przy ogólnej  rekrutacji oraz dyplomu ukończenia 

studiów I stopnia wraz z suplementem bądź innymi dokumentami, na podstawie którego 

będzie można przenieść studenta na wyższy semestr. 

5. Rektor, na wniosek studenta, może podjąć decyzję o wpisaniu na odpowiedni semestr 

studiów po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się przez powołaną do tego celu Komisję 

zwaną  Komisją ds. przenoszenia osiągnięć studenta. 

6.Komisja ds. przenoszenia osiągnięć studenta składa się z nauczycieli kierunku Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna. Skład Komisji zatwierdza Rektor na wniosek dziekana 

wydziału, następnie Komisja jest powoływana Zarządzeniem Rektora. 

7. Po posiedzeniu Komisji ds.  przenoszenia osiągnięć student otrzyma decyzję o przyjęciu na 

wyższy semestr studiów wraz z wykazem różnic programowych do uzupełnienia. 

§ 4 
Przenoszenie osiągnięć studenta w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie 

skutkujące przeniesieniem na wyższy semestr odbywa się na podstawie: 

- suplementu, 

- w przypadku braku suplementu  na podstawie karty przebiegu studiów, potwierdzonej 

przez dziekanat uczelni, na której dana osoba ukończyła studia I stopnia ( załącznik nr 1) 

§ 5 
1.Student kieruje do Rektora podanie: 

- w przypadku  przeniesienia części osiągnięć po przyjęciu w trybie rekrutacji na studia 

jednolite magisterskie.  Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć (uznania przedmiotów) w 

związku z ubieganiem się o przeniesienie części osiągnięć po przyjęciu w trybie rekrutacji na 

jednolite studia magisterskie ( załącznik nr 2) 

2. Wraz z podaniem student składa  załączniki zgodnie z § 4. 

3. Komplet dokumentów tj. podanie wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem 

Dziekanatu w terminie do 05 października danego roku akademickiego. 

4.Podania złożone po tym terminie oraz podania niekompletne nie będą rozpatrywane. 



5. Rektor, po analizie sprawy danego studenta przez Komisję ds. przenoszenia osiągnięć 

studenta wydaje decyzję w sprawie w ciągu 14 dni. Decyzja może zostać podpisana przez 

Dziekana, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 

§ 6 
1.Student zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem studiów do momentu 

wydania pozytywnej decyzji. 

2. Podania przechowuje się w teczce osobowej studenta. 

§ 7 
1.Student może także ubiegać się o przeniesienia osiągnięć uzyskanych w toku innych 

studiów, dotyczącego jednego lub kilku przedmiotów, nieskutkujące przeniesieniem na 

wyższy semestr.   

2.Student może złożyć podanie do Rektora stanowiące załącznik nr 3, do którego należy 

dołączyć: 

- suplement 

- ewentualnie indeks 

3. Podanie powinno zawierać opinię osoby prowadzącej dany przedmiot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Rektora  41/2021 

KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW 

 

 ( potwierdzany przez inną uczelnię ) 

 
………………………………………………., dnia ………………………… 

 

 

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 

kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia……………………………. 

Uczelnia i rok ukończenia studiów pierwszego stopnia ……………………… 

tel. kontaktowy …………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………. 

Przedmiot Liczba godzin  Liczba ECTS Ocena 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Rektora  41/2021 

 

 
PODANIE W SPRAWIE PRZENIESIENIA OSIĄGNIĘĆ (UZNANIA PRZEDMIOTÓW) W ZWIĄZKU 

Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZENIESIENIE CZĘŚCI OSIĄGNIĘĆ PO PRZYJĘCIU W TRYBIE 

REKRUTACJI NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

 
        Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

      za pośrednictwem: 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych 

…………………………………………………………………………………. 

Zwracam się z prośbą o przeniesienie osiągnięć: 
 

Uzyskane osiągnięcia z przedmiotu/przedmiotów 

Semestr I 

Nazwa przedmiotu i 
forma kształcenia 

Liczba ECTS Liczba godzin Forma 
zaliczenia 

Ocena 

……………………………….     

Semestr II 

………………………………     

Semestr III 

……………………………..     

Semestr IV 

…………………………….     

Semestr V 

…………………………….     

Semestr VI 

……………………………..     

Załączniki: 
a) sylabus zaliczonego przedmiotu / karta zaliczonego przedmiotu*; 
b) karta przebiegu studiów / karta okresowych osiągnięć studenta, potwierdzona przez 
właściwy dziekanat bądź suplement*. 
* niepotrzebne skreślić  

 
……………………………………………………………  

                                                                                                                            data, podpis studenta  

about:blank


 
Opinia  Komisji ds. przenoszenia efektów uczenia się w sprawie przeniesienia osiągnięć 

(uznania przedmiotu/przedmiotów): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………  

                                                                                                                                                                      
data, podpis Komisji 

 
Decyzja: 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………  

data, podpis  
 
 
Odpowiedź (forma, data, podpis): ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Rektora  41/2021 

Ciechanów, dnia ………………………… 
 

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 

nr albumu …………………………………………………………………………………………… 

rok studiów, kierunek studiów ……………………………………………………………. 

tel. kontaktowy …………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………. 

 Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

       za pośrednictwem: 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych 

…………………………………………………………………………………. 

 
PODANIE W SPRAWIE PRZENIESIENIA OSIĄGNIĘĆ (UZNANIA PRZEDMIOTU) 

 
Zwracam się z prośbą o przeniesienie osiągnięć: 

 Uzyskane osiągnięcia z przedmiotu Przenoszone na przedmiot 

Nazwa przedmiotu   

Kierunek   

Uczelnia    

Rodzaj studiów   

Rok / semestr   

Prowadzący zajęcia   

Liczba godzin   

ECTS   

Ocena  
ćwiczenia/egzamin* 

  

Załączniki: 
…………………………………………………………………. 
 
* niepotrzebne skreślić  

 
……………………………………………………………  

                                                                                                                                data, podpis studenta  
 

about:blank


Opinia prowadzącego przedmiot w sprawie przeniesienia osiągnięć (uznania przedmiotu): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………  

                                                                                                                                                                      
data, podpis prowadzącego przedmiot  
 
Decyzja: 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………  
     data, podpis  
 

 


