
Zarządzenie Rektora

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

z dnia 22 gradnia 202l roku

w sprawie procedury przeniesienia studenta z innej uczelni do Akademii

Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Napodstawieaft.23 ust. 1i ust.2 pkt2 w zw.zart.69 ust. 1pkt3 ustawy zdńa20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z202I r. poz. 478 ze zm.) oraz

§ 30 ust 1i § 33 ust. 1i4RegulaminustudiówAkademiiMedycznychi SpołecznychNauk

Stosowanych w Elblągu stanowiącego zńącznik do uchwały Senatu Elbląskiej Uczelni

Humanistyczno-Ekonomicznej (aktualnie: Akademii Medycznych i Społecznych NaŃ
Stosowanych w Elblągu) z dńa 03 kwietnia 2020 r. (dalej: ,,AMiSNS"), zarządzam co

następuje:

§1
1. O przeniesieńę z innej uczelni do AMiSNS mogą ubiegaó się studenci,którzy studiują

na innej uczelni wyższej i chcą zmieńć uczelnię.

2. Przeniesienie wymaga spełnienia warunków szczegółowo określonych w Regulaminie

studiów AMiSNS oraz w niniejsz5łn zarz$zeńu.

3 . Użyte w zarządzeniu określeńa oznaczają;

a) uczelnia macierzysta - uczęlnia, na któĄ student aktualnie studiuje;

b) uczelni a przyjmująca - uczelnia, na kJrórą sfudent się przenosi, tj. AMiSNS.

§2
Student uyrłżający wolę przeniesienia zuczęlńmacierzystej do uczelni przyjmującej winien

przedŁożyć rektorowi uczelni przyjmljącej, następujące dokumenty:

a) podanie o przeniesienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zaruądzenia,

b) kartę przebiegu studiów potwierdzonąprzez dziekanat uczelni macierzystej.

§3
Określa się następującą procedurę przeniesienia:



1) wszczęcie procedury przeniesięnia z itnej uczelni następuje z chwilą

przedłożenia rektorowi AMiSNS, za pośrednictwem sekretariatu reklora,

dokumentów, o jakich mowa w § 2 niniejszego zarządzenia,

2) dokumenty dostarczyó należy w oryginale osobiście bądź korespondencyjnie.

3) dokumenty przekazywane są następnie właściwemu dziekanatowi celem

przedłożenia dziekanowi do oceny merytyorycznej podania,

4) właściwy dziekan dokonuje oceny metfiorycznej podania, po czym wydaje

decyzje w przedmiocie pozytyrvnego bądź negatywnego zaopiniowania

podania. W przypadku wydania przęz dziekana opinii pozytywnej dziekan

określa w niej także:

a. semestr od którego nastąpi podjęcie studiów,

b. w jakim zakresie uznaniu podlega dotychczasowy dorobek studenta i

ewentualnie jakie istnieją ńżńce progritmowe - celem uzupełnienia

brakujących efektów uczenia się,

5) po wydaniu przez dziękana decyĄi pozytywnej, o jakiej mowa w § 3 pkt 4,

rektor AMiSNS wydaje decyĄe w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie

na studia na zasadzie przeniesienia z iwtej uczelni,

6) wprzypadkuwydaniaprzezdziekana decyzjinegatywnie opininiującej podanie,

rektor AMiSNS wydaje decyĄe o odmowie przyjęcia na studia w trybie

przeniesienia z iwrcj uczelni,

7) po wydarriu decyĄi, o jakiej mowa w § 3 pkt 5 powyżej, student zobońryany

jest wypełnić kwestionariusz osobow oruz podpisać umowę na naukę i ńożyó

we właściwej formie ślubowanie,

8) po dokonaniu czynności, o jakich mowa w § 3 pkt 1-5 i 7 powyżej, uczelńa

przyjmlsjąca ptzesył,a do uczelni macierzystej wniosek o przesłanie

dokumentów studenta zgromadzonych w teczcę studenta, celem ich włączenia

do akt osobowych studenta w uczelni przyjmującej,

9) studęntowi udzielany jest dostęp do systemu USOS, a ponadto przydzielany jest

mu nr albumu i wydawana mu jest legitymacja studencka.

§4
1. Zarządzente wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Z up. PRO

dr
prof. Alvli

ROZWOJU



Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AMiSNS z dniaŻ2,1ż.żOżI r

Data:

imię i nazwisko

adres do korespondencji

Rektor AMiSNS

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na studia w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk
Stosowanych na zasadzie przeniesienia z:

nazwa uczehi

wydziń

kierunek

semestr

na kierunek ......

semestr

studia

Proszę o określenie warunków studiowania. Jestem poinformowany o zasadach płatności
wynikaj ący ch z Zar ządzefiia Rektora w zakresie opłat za studia.

podpis


