Informacje o przeniesieniach studentów z innych uczelni na UM we Wrocławiu
- kierunek farmacja i analityka medyczna
(wyciąg z Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)
Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 1522 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu (ze zm. Uchwałą nr 1636 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) mówi, iż:
§ 47
1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na ten sam kierunek

studiów do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu po zaliczeniu pierwszego roku studiów, jeżeli
wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.
2. Decyzję podejmuje dziekan, w oparciu o złożony przez studenta wniosek. Wniosek o przeniesienie

należy złożyć w dziekanacie nie później niż do 15 sierpnia. Do wniosku należy dołączyć przebieg
studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS i średnią ocen.
3. Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie tylko na studia niestacjonarne.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków dziekan bierze pod uwagę między innymi: limit miejsc

na wydziale/kierunku, średnią ocen ze studiów, osiągnięcia naukowe studenta, sytuację losową,
różnice programowe.
5. Dziekan, wydając pozytywną decyzję o przeniesieniu, przenosi zajęcia zaliczone przez studenta,

określa różnice programowe do wyrównania w ciągu roku akademickiego oraz wskazuje, na który rok
studiów przenosi studenta.

Dokumenty, jakie student powinien złożyć ubiegając się o przeniesienie:
 Wniosek o przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez UMW
(druk w zakładce Informacje dla studentów>>Wzory Druków)
 Pisemna prośba o zgodę na przeniesienie z opinią Dziekana uczelni macierzystej
 Indeks z zliczeniem całego roku, zaliczona praktyka wakacyjna, – jeżeli dotyczy (w
przypadku elektronicznego indeksu wypis z przebiegu studiów podpisany przez Dziekana
Wydziału)
 Wypis z przebiegu studiów podpisany przez Dziekana Wydziału (w przypadku indeksu
papierowego)
 Zaświadczenie o studiowaniu:






ze średnią ocen ze studiów

 ze średnią z ostatniego roku studiów zaliczonego na uczelni macierzystej
Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na I rok studiów
Świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną
Płytka CD ze zdjęciem + 2 fotografie (35 x 45mm) – zgodne z wymaganiami do nowego
dowodu osobistego
Oryginały zaświadczeń o uczestniczeniu w kołach naukowych

Proszę o zgłaszanie się z dowodem osobistym i dokumentami złożonymi w teczce papierowej.

