Uchwała nr 137/2016
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie ustalenia „Zasad przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na
kierunkach prowadzonych przez UMP”
Senat działając na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się „Zasady przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach
prowadzonych przez UMP”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z dniem tym traci moc uchwała nr 85/2015
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24
czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia „Zasad przenoszenia studentów na Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni medycznych oraz
Uczelni prowadzących nauczanie na kierunku lekarskim”.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Załącznik do uchwały nr 137/2016
z dnia 28 września 2016 roku

Zasady przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na
kierunkach prowadzonych przez UMP
§1
1. Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Medyczny w
Poznaniu (zwany dalej Uniwersytetem) na drodze przeniesienia, jeżeli wypełni
wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni macierzystej i
przyjmującej.
2. O przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może starać się student, który zaliczył co
najmniej pierwszy rok studiów. Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem
nowego roku akademickiego.
3. Możliwość przeniesienia studenta z innej uczelni medycznej istnieje tylko w obrębie
tego samego kierunku i trybu studiów.
§2
1. Student innej Uczelni, który zamierza przenieść się na Uniwersytet zobowiązany jest
złożyć w Dziekanacie Wydziału, na który ma nastąpić przeniesienie:
a. podanie do Dziekana,
b. zgodę Dziekana macierzystego Wydziału na przeniesienie,
c. zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen
i wykorzystanych punktów ECTS i średniej z zaliczonych lat studiów,
d. ksero potwierdzone decyzji o przyjęciu na studia,
e. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości,
f. wykaz przedmiotów zaliczonych podczas dotychczasowych studiów wg wzoru
ustalonego przez Dziekana właściwego Wydziału,
g. oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz że przeciwko studentowi nie
toczy się postępowanie dyscyplinarne,
2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 należy złożyć w terminie do 30 sierpnia roku
akademickiego, poprzedzającego rok planowanego podjęcia studiów na Uniwersytecie

Medycznym w Poznaniu. Niezłożenie kompletu dokumentów skutkuje brakiem
wdrożenia postępowania.
3. Rozpatrując wniosek o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia bierze się pod
uwagę:
a. możliwości finansowe i dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
b. przebieg studiów z uwzględnieniem średniej ocen z przedmiotów kończących się
egzaminem w dotychczasowej Uczelni Medycznej
c. wyniki rekrutacji w dotychczasowej Uczelni Medycznej
d. inne, wskazane przez Dziekana odpowiedniego wydziału.
4. Warunkiem przyjęcia na studia w drodze przeniesienia jest:
a. wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących
na Uczelni, którą student opuszcza,
b. otrzymanie nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego z
dotychczasowych semestrów,
c. rozwiązanie umowy z Uczelnią, z której student się przenosi i podpisaniu umowy
z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
5. Nie można przyjąć studenta z innej Uczelni, jeżeli:
a. nie zaliczył pierwszego roku studiów,
b. jest zawieszony w prawach studenta,
c. prowadzone jest przeciwko studentowi postępowanie dyscyplinarne lub wcześniej
został ukarany karą dyscyplinarną.
§3
1. Zgodę na przeniesienie studenta wyraża Dziekan odpowiedniego Wydziału
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Dziekańskiego. Decyzja w tym przedmiocie winna być wydana do 30 września
danego roku akademickiego. Decyzję wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru. Wydana, pozytywna decyzja musi zawierać:
a. rok studiów, na który student będzie przeniesiony,
b. listę przedmiotów, które zostaną studentowi zaliczone wraz z uzyskanymi
ocenami i punktami ECTS; student otrzymuje w Jednostce przyjmującej taką
liczbę punktów ECTS jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym
w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej Jednostce,

c. informacje o stwierdzonych różnicach programowych niezbędnych do
uzupełnienia wraz z wyznaczonym terminem ich uzupełnienia i kosztami tych
uzupełnień,
d. informacje o wysokości opłat dla studentów niestacjonarnych.
2. Od decyzji Dziekana przysługuje studentowi odwołanie do Rektora.
3. Oceny z przedmiotów zaliczonych przez studenta w Uczelni, z której student się
przenosi są uznawane za oceny uzyskane na Uniwersytecie przy pełnej ich zgodności
godzinowej i programowej. W innych przypadkach student jest zobowiązany do
uzupełnienia różnic programowych.
§4
Zasady przenoszenia studentów w ramach studiów anglojęzycznych określa odrębny
regulamin.
§5
Postanowienia § 2 ust.2 wchodzą w życie z dniem 30 września 2016 roku.

