
 

 
 

Uchwała nr 11/I/2022 

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

z dnia 26.01.2022 r. 

 

 

w sprawie: określenia szczegółowych warunków i zasad zmiany kierunku studiów w 

ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

Na podstawie §30, ust.4, Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia  

24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadza się szczegółowe warunki i zasady zmiany kierunku studiów w ramach 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 2/IX/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 7 lutego 2018r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ 

 

 

 

                       



 

 

Załącznik nr. 1  

 

Warunki i zasady zmiany kierunku studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

1. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM zmiana kierunku studiów jest możliwa wyłącznie 

na kierunkach ogólnoakademickich tj.: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia i Zdrowie 

Publiczne. 

2. O zmianę kierunku studiów może ubiegać się student, który łącznie spełnił następujące 

warunki: 

a) zaliczył pierwszy rok studiów i uzyskał efekty uczenia się umożliwiające 

wpisanie go na drugi rok studiów, 

b) uzyskał w dotychczasowym roku studiów średnią ważoną nie niższą niż 4,0. 

 

3. Student ubiegający się o zmianę kierunku składa do właściwego Dziekanatu wniosek 

stanowiący załącznik A wraz z wymaganymi dokumentami do 15 września danego roku 

akademickiego. 

  Do wniosku student dołącza: 

a) opinię kierownika jednostki organizacyjnej, z której student zamierza się 

przenieść, 

b) potwierdzoną przez dotychczasową jednostkę kartę przebiegu studiów, 

c) sylabusy wszystkich zrealizowanych przedmiotów z określeniem liczby godzin, 

poszczególnych form zajęć i punktacją ECTS, 

d) plan studiów, 

e) opis programu studiów, 

f) opis zakładanych efektów uczenia się, 

g) potwierdzenie zaliczenia danego roku akademickiego wraz ze średnią ważoną 

ocen. 

Dokumentacja na niewłaściwym wzorze, niekompletna, błędnie wypełniona lub 

złożona po wyznaczonym terminie nie będzie przyjmowana i rozpatrywana. 

4. Pracownik Dziekanatu sprawdza kompletność dokumentacji. W razie stwierdzonych 

braków powiadamia studenta o konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów. 

Skompletowany wniosek pracownik Dziekanatu kieruje do koordynatora 

programowego kierunku.  

5. Koordynator programowy kierunku porównuje programy/efekty uczenia się 

realizowane na macierzystym kierunku z aktualnym programem obowiązującym na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM uwzględniając efekty uczenia się określone w 

aktualnym sylabusie i przedstawia prodziekanowi ds. studenckich wykaz różnic 

programowych oraz opinię w sprawie możliwości ich realizacji po ewentualnej zmianie 

kierunku. 

6. Negatywną decyzję o przeniesieniu prodziekan ds. studenckich wydaje w przypadku 

stwierdzenia zbyt dużych różnic programowych, których realizacja nie będzie możliwa 

pod względem merytorycznym i organizacyjnym 



 

 

Załącznik A 

Kraków, dn. …......................................   

…..................................................................... 
imię i nazwisko studenta 

……………………………………………… 

 nr. albumu         

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

rok studiów, kierunek 
  

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

adres do korespondencji    

  

                                                                                                                    Szanowny Pan/Szanowna Pani  

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

Prodziekan Wydziału………………………………………………. 

 

WNIOSEK 

w sprawie zmiany kierunku studiów w ramach Uniwersytetu  

Zwracam się z prośbą o przeniesienie z kierunku  

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

(nazwa kierunku, forma studiów) 

 

prowadzonego przez: …………………………………………………………………………............................................................................... 
              (nazwa jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej kierunek) 

 

na ……………………………………………………………………………………………….............................................................................. 

(nazwa kierunku/forma studiów) 

 

prowadzony na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,  

………………………………………………………………………….................................................................................................................. 
(nazwa instytutu/zakładu WNZ UJ CM prowadzącego kierunek) 

 

Uzasadnienie 

wniosku:…................................................................................................................................................................................................................ 

 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zaliczyłem/am* pierwszy rok studiów na kierunku................................................................................................. 

 

Wydział................................................       
 

 (data i podpis wnioskodawcy) 

 

Decyzja Prodziekana ………………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................... 

      (data i podpis Prodziekana) 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. opinię kierownika jednostki organizacyjnej, z której student zamierza się przenieść,  
2. dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów wydane przez jednostkę organizacyjną, z której student zamierza się 

przenieść.  
3. zaświadczenie o zaliczeniu pierwszego roku wraz z wyliczoną średnią ważoną. 

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz.2096 z późn.zm.) w toku postępowania strony 

oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym 

adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.  
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