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Szanowni Państwo 

Dziekani i Prodziekani  

Pracownicy dziekanatów Wydziałów AGH 

 

Szanowni Państwo 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim w załączeniu przesyłam informacje 

dotyczące zasad postępowania w przypadku przeniesienia studenta zagranicznego 

z innej uczelni na studia w AGH, w tym także w przypadku studentów z uczelni ukraińskich, 

z uprzejmą prośbą o zapoznanie się. 

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt z Działem Studentów Zagranicznych 

lub z Działem Organizacji Studiów w Centrum Organizacji Kształcenia. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PRZENIESIENIA  

STUDENTA ZAGRANICZNEGO Z INNEJ UCZELNI  

NA STUDIA WYŻSZE W AGH 

 

- ZASADY OGÓLNE - 

 

Podstawy prawne: 

1. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 69 ust. 1 pkt 3, art. 323 ust. 1 pkt 6 

ustawy PSWiN) 

2. Regulamin studiów AGH (w szczególności § 23 dot. m.in. zmiany uczelni) 

 

Przeniesienie z innej uczelni w przypadku studentów zagranicznych: 

‒ stanowi kontynuację rozpoczętych na innej uczelni studiów i możliwe jest nie wcześniej niż 

po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr w ramach dotychczasowych studiów; 

‒ nie jest dopuszczalne na ostatni semestr studiów; 

‒ Dziekan Wydziału przyjmującego może określić szczegółowe warunki i zasady dotyczące 

przeniesienia, w szczególności w zakresie wymaganej minimalnej średniej ocen; 

‒ odbywa się na wniosek studenta za zgodą Dziekana Wydziału przyjmującego, za 

pisemnie potwierdzoną wiedzą Dziekana Wydziału, który opuszcza, o ile wypełnił wszystkie 

obowiązki wobec uczelni i Wydziału, który opuszcza, w szczególności gdy zaliczył wszystkie 
przewidziane dotychczas programem studiów moduły zajęć, zaś warunkiem podjęcia studiów 

w ramach przeniesienia jest dokonanie wpisu na listę studentów; 

• wraz z ww. wnioskiem student zobowiązany jest załączyć dokumenty poświadczające 

dotychczasowy przebieg studiów oraz dokument potwierdzający znajomość języka 

wykładowego studiów 

UWAGA: w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim dokumentami 

potwierdzającymi znajomość języka wykładowego studiów są: 

1) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, 

2) certyfikat albo zaświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do 

podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na poziomie min. B-2, 

3) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B-2, 
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4) zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające 

użytkowanie języka polskiego na poziomie min. B-2 w rozumieniu Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), 

5) certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie 
min. B-2 w rozumieniu ESOKJ wydane przez szkołę językową albo inną instytucję 

edukacyjną prowadzącą kursy języka polskiego, 

6) dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) prowadzonych 

w języku polskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule 

zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku, gdy dyplom 

nie został jeszcze kandydatowi wydany; 

UWAGA: w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim 

dokumentami potwierdzającymi znajomość języka wykładowego studiów są: 

1) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, wymieniony w załączniku nr 
2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1552) na poziomie min. B-2 w rozumieniu ESOKJ; 

2) świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły 

ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; 

3) zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AGH potwierdzające 

użytkowanie języka angielskiego, na poziomie min. B-2 w rozumieniu ESOKJ; 

4) certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na 
poziomie min. B-2 w rozumieniu ESOKJ wydane przez szkołę językową albo instytucję 

edukacyjną przeprowadzającą egzaminy lub/i prowadzącą kursy języka angielskiego; 

5) dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) prowadzonych 

w języku angielskim albo zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule 
zawodowym wraz z adnotacją uczelni o języku wykładowym w przypadku, gdy dyplom 

nie został jeszcze kandydatowi wydany. 

• wniosek wraz z ww. dokumentami należy złożyć na piśmie nie później niż przed 

rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, z tym że jeśli student zagraniczny 
ubiegający się o przeniesienie przebywa poza granicami Polski dopuszcza się możliwość 

przesłania za pośrednictwem maila wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami 

w postaci skanów; po uzyskaniu wstępnej zgody na przeniesienie student zagraniczny 

zobowiązany będzie złożyć ww. wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami na piśmie 

podczas wpisu na studia; 

W przypadku uzyskania zgody na przeniesienie student studiuje według programu studiów 

obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis, zaś w razie takiej 

konieczności Dziekan Wydziału przyjmującego, wyrażając zgodę na przeniesienie ustala na piśmie 

różnice programowe i terminy ich uzupełnienia. 

Po przeniesieniu się z innej uczelni w systemie USOS należy odnotować: 

‒ dotychczasową nazwę wydziału (uczelni) oraz datę przeniesienia; 
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‒ zaliczone tam moduły zajęć wraz z przyporządkowanymi im punktami ECTS, a uznane przez 

Dziekana Wydziału przyjmującego na zasadach określonych w § 12 ust. 8 Regulaminu studiów, 

oraz łączną liczbę punktów ECTS uzyskaną do chwili przeniesienia; 

‒ urlopy od zajęć i powtarzane okresy studiów. 

 

W związku z powyższym, mając na uwadze różnorodność systemów edukacji i dokumentów 

potwierdzających uzyskane wykształcenie ustalam następujący SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

1) student zagraniczny ubiegający się o przeniesienie na studia w AGH otrzymuje z Działu 

Studentów Zagranicznych COK (DSZ) ogólną informację w sprawie zasad przeniesienia na 

studia w AGH wraz z kontaktem na odpowiedni Wydział; 

2) student zagraniczny kieruje do Dziekana wniosek o przeniesienie wraz z dokumentami 

pozwalającymi ocenić przebieg dotychczasowego kształcenia studenta; 

3) Dziekan weryfikuje wniosek oraz dokumenty przedstawiające osiągnięcia studenta pod 
kątem możliwości przeniesienia studenta na studia w AGH (kontynuacja kształcenia) 

i wyznaczenia ewentualnych różnic programowych, a następnie przekazuje informacje (na 

piśmie lub mailowo) do DSZ w sprawie wstępnej zgody lub braku zgody na przeniesienie; 

4) w razie wstępnej zgody na przeniesienie DSZ weryfikuje nadesłane przez studenta 
dokumenty dotyczące uzyskanego wykształcenia, na podstawie którego został przyjęty na 

studia w innej uczelni oraz statusu szkoły albo uczelni, która je wydała; 

5) w przypadku pozytywnej weryfikacji DSZ przesyła do dziekanatu wydziału zweryfikowane 

dokumenty z informacją o dokumentach, które student powinien dostarczyć 
w późniejszym, wyznaczonym przez Wydział terminie (np. decyzję kuratora oświaty 

o uznaniu świadectwa); 

6) na Wydziale przygotowywane są dokumenty dla studenta – do wizy (list 

akceptacyjny/zaświadczenie o przyjęciu na studia), wyznaczenie różnic programowych itp.; 

7) w przypadku przeniesienia studentów zagranicznych na studia wyższe wymagane jest 

wydanie przez upoważnionego przez Rektora AGH Dziekana albo Prodziekana decyzji 

administracyjnej o przyjęciu na studia w drodze przeniesienia (art. 69 ust. 1 pkt 3 

ustawy w zw. z art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), 

a następnie dokonanie wpisu w dziekanacie wydziału; 

8) po przyjeździe na Uczelnię w dziekanacie wydziału student zagraniczny dokonuje wpisu na 

listę studentów, podczas którego otrzymuje decyzję administracyjną o przyjęciu na studia 

w drodze przeniesienia (należy przygotować również dwie kopie takiej decyzji – jedną kopię 
decyzji należy załączyć do teczki akt osobowych studenta, a jedną kopię przekazać do DSZ) 

i składa wszystkie wymagane do wpisu dokumenty 

• UWAGA: w przypadku studentów niepełnoletnich podczas wpisu na studia wymagana 

jest dodatkowo obecność przedstawiciela ustawowego albo złożenie przez niego 
specjalnego oświadczenia albo dokonanie wpisu za pośrednictwem pełnomocnika 

zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie:  
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https://www.international.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/studia_zagranic

zne/PL/downloads/Wpis_na_studia_studenta_niepelnoletniego_PRZENIESIENIE.pdf 

9) w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów dotyczących wykształcenia nadesłanych 

przez studenta DSZ przesyła do dziekanatu wydziału informacje o braku możliwości 
przeniesienia, a następnie na Wydziale jest przygotowywana i doręczana studentowi 

decyzja odmowna w sprawie przeniesienia na studia wyższe w AGH; 

10) w przypadku niekompletnych dokumentów DSZ przesyła na Wydział informację o brakach 

w celu ustalenia dalszego postępowania w przypadku studenta. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PRZENIESIENIA STUDENTÓW OBJĘTYCH TZW. SPECUSTAWĄ  

Z UCZELNI UKRAIŃSKICH NA STUDIA WYŻSZE W AGH  

W RAZIE BRAKU DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG 

STUDIÓW 

 

- ZASADY SPECJALNE - 

 

Podstawy prawne: 

1. specjalne zasady w zakresie możliwości podjęcia studiów w ramach przeniesienia określa: 

‒ ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) – dalej 

jako specustawa, oraz  

‒ zarządzenie Nr 22/2022 Rektora AGH z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia 

specjalnych rozwiązań w zakresie kształcenia w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  

2. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 69 ust. 1 pkt 3, art. 323 ust. 1 pkt 6 

ustawy PSWiN) 

3. Regulamin studiów AGH (w szczególności § 23 dot. m.in. zmiany uczelni) 

 

Przeniesienie z innej uczelni według specjalnych zasad odbywa się zgodnie z następującymi 

warunkami: 

‒ obowiązuje wyłącznie w przypadku przeniesienia na studia w AGH od semestru zimowego 

w roku akademickim 2022/2023; 

‒ dotyczy wyłącznie studentów wymienionych w specustawie, którzy w dniu 24 
lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy 

oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym 

kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz 

posiadają status studenta na dzień składania wniosku i nie dysponują 
dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub 

praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię; 

• UWAGA: studenci zagraniczni uczelni działających na terytorium Ukrainy, którzy 

posiadają wymagane dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów 

mogą ubiegać się o przeniesienie na zasadach ogólnych; 

‒ stanowi kontynuację rozpoczętych na innej uczelni studiów i możliwe jest nie wcześniej niż 

po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr w ramach dotychczasowych studiów; 

mailto:agh@agh.edu.pl
http://www.agh.edu.pl/


 

 

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 
prof. dr hab. inż. 

Wojciech Łużny 
 
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

 

 

 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza 

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  

tel. +48 12 617 20 06, fax +48 12 633 26 49 

e–mail: pro.ksztal@agh.edu.pl, www.agh.edu.pl  

 

‒ ze względu na brak dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów 

przeniesienie możliwe jest: 

1) wyłącznie na 3 semestr – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 

2) wyłącznie na 3 semestr – w przypadku studiów drugiego stopnia (4-semestralnych); 

3) wyłącznie na 2 semestr – w przypadku studiów drugiego stopnia (3-semestralnych); 

‒ Dziekan Wydziału przyjmującego może określić szczegółowe warunki i zasady dotyczące 

przeniesienia, w szczególności w zakresie wymaganej minimalnej średniej ocen z przedmiotów 

wskazanych w oświadczeniu; 

‒ odbywa się na wniosek studenta za zgodą Dziekana Wydziału przyjmującego, o ile 
wypełnił wszystkie obowiązki wobec uczelni i Wydziału, który opuszcza, w szczególności gdy 

zaliczył wszystkie przewidziane dotychczas programem studiów moduły zajęć, zaś 

warunkiem podjęcia studiów w ramach przeniesienia jest dokonanie wpisu na listę studentów; 

• wniosek wraz z oświadczeniem o statusie studenta należy złożyć wyłącznie na 

piśmie według załączonego wzoru nie później niż do 16 września br.; 

• wnioski niekompletne lub złożone po ww. terminie będą pozostawiane bez rozpoznania;  

‒ w związku z ww. specustawą zgoda na przeniesienie jest możliwa po przeprowadzeniu 

weryfikacji efektów uczenia się (WEU) według poniższych zasad; 

‒ w przypadku uzyskania zgody na przeniesienie student studiuje według programu studiów 

obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis, zaś w razie takiej 

konieczności Dziekan Wydziału przyjmującego, wyrażając zgodę na przeniesienie ustala na 

piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia; 

‒ po przeniesieniu się z innej uczelni w systemie USOS należy odnotować: 

1) dotychczasową nazwę wydziału (uczelni) oraz datę przeniesienia; 

2) przedmioty, które w wyniku WEU zostały pozytywnie zweryfikowane i uznane za zaliczone 

wraz z przyporządkowanymi im punktami ECTS oraz łączną liczbę punktów ECTS uzyskaną 

do chwili przeniesienia. 

 

Mając powyższe na uwadze w przypadku ww. studentów zagranicznych uczelni działających 

na terytorium Ukrainy, którzy nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy 

studiów ustalam następujący SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

1) student otrzymuje z Działu Studentów Zagranicznych COK (DSZ) ogólną informację 

w sprawie zasad przeniesienia na studia w AGH wraz z kontaktem na odpowiedni Wydział; 

2) student kieruje do Dziekana Wydziału wniosek o przeniesienie wraz ze stosownymi 

oświadczeniami w ww. terminie; 

3) Dziekan Wydziału weryfikuje wniosek oraz dokonuje analizy przedmiotów zaliczonych 

w uczelni działającej na terytorium Ukrainy wskazanych w oświadczeniu studenta pod 

kątem możliwości przeniesienia studenta na studia w AGH, weryfikacji efektów uczenia się 

i wyznaczenia ewentualnych różnic programowych; 
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4) na podstawie ww. weryfikacji i analizy Dziekan Wydziału ustala, czy przeniesienie na 

kierunek studiów wskazany we wniosku jest możliwe i w razie potwierdzenia takiej 

możliwości przeprowadza weryfikację efektów uczenia się (WEU) według poniższych 

zasad; 

5) po przeprowadzeniu WEU pod kątem możliwości przeniesienia studenta na studia w AGH 

i wyznaczenia ewentualnych różnic programowych Dziekan Wydziału przekazuje informacje 

(na piśmie lub mailowo) do DSZ w sprawie wstępnej zgody lub braku zgody na 

przeniesienie;  

6) w razie wstępnej zgody na przeniesienie DSZ ustala, jakie dokumenty dotyczące 
uzyskanego wykształcenia i w jakim terminie student będzie zobowiązany złożyć (np. 

decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa), weryfikuje status szkoły albo uczelni, 

z której pochodzi student i przesyła informacje na ten temat do dziekanatu wydziału; 

7) na Wydziale przygotowywane są dokumenty dla studenta – do wizy (list 

akceptacyjny/zaświadczenie o przyjęciu na studia), wyznaczenie różnic programowych itp.; 

8) po przyjeździe na Uczelnię w dziekanacie Wydziału student zagraniczny dokonuje wpisu na 

listę studentów, podczas którego otrzymuje decyzję administracyjną o przyjęciu na studia 

w drodze przeniesienia (należy przygotować również dwie kopie takiej decyzji – jedną kopię 
decyzji należy załączyć do teczki akt osobowych studenta, a jedną kopię przekazać do 

DSZ)) i składa wszystkie wymagane do wpisu dokumenty 

• UWAGA: w przypadku studentów niepełnoletnich podczas wpisu na studia wymagana 

jest dodatkowo obecność przedstawiciela ustawowego albo złożenie przez niego 
specjalnego oświadczenia albo dokonanie wpisu za pośrednictwem pełnomocnika 

zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: 

https://www.international.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/studia_zagranic

zne/PL/downloads/Wpis_na_studia_studenta_niepelnoletniego_PRZENIESIENIE.pdf    

9) w przypadku negatywnej weryfikacji efektów uczenia się lub braku zgody Dziekana 

Wydziału na przeniesienie lub negatywnej weryfikacji statusu uczelni, z której pochodzi 

student na Wydziale jest przygotowywana i doręczana studentowi decyzja odmowna 

w sprawie przeniesienia na studia wyższe w AGH. 

 

Weryfikacja efektów uczenia się (dalej jako WEU) w przypadku ww. studentów 

zagranicznych pochodzących z uczelni ukraińskich ubiegających się o przeniesienie na studia 

wyższe w AGH w razie braku dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów, 
w tym okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe wydanych przez 

uczelnię działającą na terytorium Ukrainy odbywa się według następującego schematu 

postępowania: 

1) WEU przeprowadza Prodziekan odpowiedzialny za sprawy kształcenia na wydziale, na 

którym prowadzony jest kierunek wskazany we wniosku, w formie egzaminu;  

‒ egzamin może mieć formę ustną lub pisemną i może składać się z kilku etapów i odbywać 

się w więcej niż jednym dniu;  

‒ terminy egzaminu ustala Prodziekan i powiadamia o nim studenta; 
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‒ poprawa egzaminu weryfikującego efekty uczenia się nie jest możliwa; 

‒ Prodziekan może zobowiązać prowadzącego przedmiot do weryfikacji efektów uczenia się 

w zakresie danego przedmiotu lub powołać komisję, w skład której będą wchodzić 

nauczyciele akademiccy, których kompetencje pozwalają na weryfikację efektów uczenia 
się w ramach przedmiotów wymaganych zgodnie z programem studiów na kierunku 

studiów wskazanym we wniosku o przeniesienie; 

2) WEU należy przeprowadzić nie później niż do 30 września br.; 

3) za przeprowadzenie WEU nie pobiera się opłat z uwagi na brak podstaw prawnych do 

pobierania opłaty za taką usługę; 

4) WEU należy przeprowadzić w języku, w którym będą prowadzone zajęcia;  

5) pozytywny wynik przeprowadzenia WEU potwierdza użytkowanie języka, w którym prowadzone 

będą studia, na poziomie min. B-2; 

6) WEU następuje w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie 
studiów na kierunku studiów wskazanym we wniosku o przeniesienie, przy uwzględnieniu 

zasady, że ze względu na brak dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów 

przeniesienie możliwe jest: 

‒ wyłącznie na 3 semestr – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 

‒ wyłącznie na 3 semestr – w przypadku studiów drugiego stopnia (4-semestralnych); 

‒ wyłącznie na 2 semestr – w przypadku studiów drugiego stopnia (3-semestralnych); 

7) warunkiem przeprowadzenia pozytywnej WEU w ramach danego przedmiotu jest uzyskanie 

oceny pozytywnej; 

8) w ramach WEU można zobowiązać studenta ubiegającego się o przeniesienie do zrealizowania 

różnic programowych oraz wyznaczyć terminy ich uzupełnienia, z tym że jeśli w ramach WEU 

student uzyskał mniejszą liczbę punktów ECTS niż jest wymagana do uzyskania wpisu na dany 

semestr studiów, przeniesienie jest możliwe pod warunkiem nieprzekroczenia ustalonego przez 
Dziekana Wydziału dopuszczalnego deficytu punków def Pk obowiązującego na danym kierunku 

studiów; w przypadku przekroczenia dopuszczalnego deficytu punków def Pk obowiązującego 

na danym kierunku studiów wydawana przeniesienie na studia wyższe w AGH nie jest 

dopuszczalne i wydawana jest decyzja o nieprzyjęciu na studia; 

9) po przeprowadzeniu WEU należy niezwłocznie sporządzić protokół zgodnie 

z załączonym wzorem w dwóch egzemplarzach: jeden przeznaczony jest dla studenta, drugi 

załącza się do dokumentacji sprawy (po dokonaniu wpisu na listę studentów protokół należy 

umieścić w teczce akt osobowych studenta); w protokole wskazuje się przedmioty, które 
uznano w ramach WEU i ustala się dla nich oceny końcowe oraz liczbę punktów ECTS; 

w protokole wskazuje się także przedmioty, których nie uznano w ramach WEU oraz przedmioty 

wymagane do uzupełnienia w ramach braków lub różnic programowych. 
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