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Opracowanie: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

Kierownik Dziekanatu WHS 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab. prof. ATH MAREK BERNACKI 

 

CEL PROCEDURY / INSTRUKCJI 

Uregulowanie zasad przeniesienia na kierunki/specjalności prowadzone przez Wydział 

Humanistyczno-Społeczny oraz standaryzacja dokumentów, które należy złożyć w 

dziekanacie 

 

ZAKRES PROCEDURY / INSTRUKCJI 

Instrukcja obejmuje postępowanie przeniesienia studenta w ramach Wydziału Humani-

styczno Społecznego oraz z innej uczelni na Akademię Techniczno-Humanistyczną 

WHS 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

2. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

3. Prodziekan ds. Studenckich i Promocji 

4. Pracownicy dziekanatu WHS 

5. Kierownicy Katedr 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

1. W obrębie Akademii Techniczno-Humanistycznej student może przenieść się z 

wydziału, na którym studiuje, na inny wydział, jak też przenieść się na inny kieru-

nek/specjalność/specjalizację studiów oraz przenieść się ze studiów stacjonarnych 

na niestacjonarnie (i odwrotnie), jednak pod warunkiem wypełnienia zobowiązań 

wobec wydziału, z którego odchodzi. Decyzje w tej sprawie podejmują Dziekani 

właściwych wydziałów.  

2. W przypadku przeniesienia w obrębie Wydziału Humanistyczno-Społecznego de-

cyzję podejmuje jeden z Prodziekanów ds. Studenckich. 
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3. Student może przenieść się do innej uczelni lub z innej uczelni do ATH za zgodą 

Dziekana wydziału uczelni, z której odchodzi oraz wydziału uczelni przyjmującej, 

pod warunkiem wypełnienia zobowiązań wobec wydziału, z którego odchodzi.  

4. Student kieruje do Dziekana wniosek z prośbą o przeniesienie i zaliczenie punktów 

ECTS.  

5. Do wniosku Student załącza: 

 – zaświadczenie o statusie studenta, 

  zgodę Dziekana macierzystej uczelni lub kierunku na przeniesienie, 

  opis przebiegu studiów potwierdzony przez inną uczelnię lub przez inny wy-

dział ATH, 

 do decyzji Prodziekana, potwierdzone przez jednostkę macierzystą opisy mo-

dułów (tzw. sylabusy) przedmiotów zaliczonych na poprzedniej uczelni lub 

na innym wydziale ATH, które będą stanowiły podstawę zaliczenia przedmio-

tu.  

6. W decyzji Dziekana podane zostają:  

- dokładna data przyjęcia na studia,  

- wysokość opłaty za realizację różnic programowych, 

-  wykaz grup przedmiotów z podziałem na: 

a) przedmioty programowe (załącznik 1), których treści i efekty są zbieżne z reali-

zowanymi na WHS. W  przypadku stwierdzenia zbieżności efektów kształcenia 

dziekan zalicza punkty ECTS zgodnie z obowiązującym na ATH programem 

studiów;  

b) przedmioty nadprogramowe (załącznik 1), zaliczone na innej uczelni lub na in-

nym wydziale, ale niewystępujące w programie WHS; 

c) przedmioty różnic programowych (załącznik 1), do zrealizowania na WHS. 

7. W przypadku, gdy przedmiotom zaliczonym na innym wydziale lub innej uczelni 

nie przypisano punktów ECTS, punkty te przypisuje dziekan WHS zgodnie z pro-

gramem kształcenia obowiązującym na WHS; 

8. Po pozytywnej decyzji Dziekana WHS występuje o przekazanie dokumentacji 

przebiegu studiów. 

9. Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawarta jest z dniem przy-

jęcia na studia (zgodnie z decyzją Dziekana). 

10. Student realizuje program studiów obowiązujący w ATH od pierwszego do ostat-

niego semestru studiów. Grupę przedmiotów programowych zalicza z oceną Dzie-

kan w kartach okresowych osiągnięć z adnotacją: „w wyniku zaliczenia efektów 

kształcenia”. 

11. W przypadku osoby przenoszącej się z innej jednostki na WHS Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej suplement do dyplomu będzie zawierał informacje doty-

czące przeniesienia, w tym nazwę uczelni i wydział, z których student przeniósł się, 

wykaz przedmiotów nadprogramowych (umieszczonych w informacjach dodatko-

wych) oraz przebieg studiów zgodny z programem realizowanym w ATH (od 

pierwszego do ostatniego semestru studiów). 
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 DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 Uchwała Senatu ATH nr 1025/09/V/2014 z dnia 12 IX 2014 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalnia-

nia z tych opłat 

 Uchwała Senatu ATH nr 1070/04/V/2015 z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Re-

gulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej 

 Uchwała Senatu ATH nr 1079/06/V/2015 z 23 VI 2015 r. w sprawie określenia w 

Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia 

się 

 Zarządzenie Rektora nr 983/2015/2016 z 21 XII 2015 r. w sprawie wzorów druków 

obowiązujących w procedurze potwierdzania efektów uczenia się 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 Wzór wykazu grup przedmiotów (Załącznik 1) 
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Załącznik nr 1  

WYKAZ GRUP PRZEDMIOTÓW 

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:  ……………………………………………………………… 

Dane o poprzedniej Uczelni lub kierunku/specjalności/specjalizacji WHS1: 

Nazwa poprzedniej uczelni: ……………………………………………………………………..…. 

Wydział: ……………………………………………………………………………………………... 

Kierunek: …………………………………………………………………………………………….. 

Specjalność: …………………………………………………………………………………………. 

Specjalizacja: ……………………………………………………………………………………..… 

Profil studiów:   PRAKTYCZNY  OGÓLNOAKADEMICKI 

Rodzaj studiów:   LICENCJACKIE   MAGISTERSKIE 

Tryb studiów:    STACJONARNE  NIESTACJONARNE 

Ilość zaliczonych semestrów:   1 2 3 4 5 6 

PRZEDMIOTY PROGRAMOWE ZALICZONE 
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PRZEDMIOTY NADPROGRAMOWE 

Lp. Nazwa przedmiotu z poprzedniej uczelni 
ECTS z po-

przedniej uczelni 
Forma zajęć 

Ocena/ 

zaliczenie 

     

     
 

PRZEDMIOTY RÓŻNIC PROGRAMOWYCH 

Lp. Nazwa przedmiotu ECTS 
Forma 

zajęć 

Liczba 

godzin 
Egzamin/zaliczenie Uwagi 

       

       
 

……………………………………….. 

pieczątka i podpis Kierownika Katedry 

                                                           
1 Pozostawić właściwe 
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