
UCHWAŁA NR 1/11/2020 
RADY DYDAKTYCZNEJ  WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zasad uznawania równoważności przedmiotów zrealizowanych na 

innym kierunku studiów lub innej uczelni jako równoważnych (ekwiwalentnych) 

wobec przedmiotów z programów studiów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) oraz § 5 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Rada Dydaktyczna Wydziału 
Zarządzania  postanawia, co następuje: 

§ 1 

Za przedmiot równoważny (przedmiot ekwiwalentny) przedmiotowi znajdującemu 

się w programie studiów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zwany 

dalej w Uchwale przedmiotem równoważnym lub przedmiotem ekwiwalentnym, może 

zostać uznany przedmiot zrealizowany przez studenta na innym kierunku studiów lub 

innej uczelni pod warunkiem spełnienia kryteriów z pkt. 5 Uchwały. 

§ 2 

O uznanie przedmiotu za równoważny (ekwiwalentny) może ubiegać się: 
 

 student przyjęty na studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego w drodze przeniesienia z innego kierunku lub innej uczelni  

 student, który zaliczył dany przedmiot na kierunku studiów realizowanych 
równolegle 

§ 3 

KJD może postanowić o równoważności (ekwiwalentności) przedmiotu 

realizowanego przez studenta na etapie studiów, na który student został wpisany, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii wykładowcy prowadzącego ten przedmiot w danym roku 

akademickim lub koordynatora przedmiotu.  

§ 4 

KJD może postanowić o równoważności (ekwiwalentności) przedmiotów, które w 

programie studiów znajdują się w etapach wcześniejszych niż etap studiów, na który 

student został przeniesiony oraz przedmiotów kształcenia ogólnego, lektoratów i 

egzaminów z języków obcych, OWI, BHP i WF.  

§ 5 

Przy postanawianiu o równoważności przedmiotu powinny być uwzględniane w 

szczególności następujące kryteria: 



- liczba godzin dydaktycznych danego przedmiotu,  
- liczba ECTS uzyskanych przez studenta za dany przedmiot,  
- zgodność treści nauczania (zawartości merytorycznej    
           przedmiotów), 
- zgodność efektów uczenia, 
- zgodność rodzaju zajęć (ćwiczenia, konwersatorium, wykład). 

§ 6 

Ocena równoważności (ekwiwalentności) przedmiotu jest dokonywana na 

podstawie sylabusa i dokumentu potwierdzającego zaliczenie przedmiotu, 

potwierdzonych przez właściwą jednostkę i dostarczonych KJD lub odpowiednio 

wykładowcy przez zainteresowanego studenta. 

§ 7 

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nie można uznawać 

równoważności (ekwiwalentności) przedmiotów zrealizowanych na studiach I stopnia 

jako równoważnych (ekwiwalentnych) za przedmioty znajdujące się w programach 

studiów II stopnia. W szczególnych przypadkach KJD może postanowić inaczej. 

§ 8 

KJD może uznać studentowi równoważność (ekwiwalentność) 1/3 punktów 

ECTS przewidzianych programem danego stopnia studiów na Wydziale Zarządzania, 

uzyskanych z przedmiotów zrealizowanych przez studenta na innym kierunku studiów 

lub innej uczelni. 

§ 9 

Podanie o uznanie za przedmiot równoważny (ekwiwalentny) przedmiotowi 

znajdującemu się w programie studiów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego należy złożyć najpóźniej w ciągu pierwszych 3 tygodni danego 

semestru roku akademickiego, na który student został przyjęty. W szczególnych 

przypadkach KJD może rozpatrzyć podanie złożone w innym terminie. Procedurę 

składania podania zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

dr hab. Monika Skorek 
Przewodnicząca Rady Dydaktycznej 

Wydziału Zarządzania 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały nr 1/11/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie zasad 

uznawania równoważności przedmiotów zrealizowanych na innym kierunku studiów lub 

innej uczelni jako równoważnych (ekwiwalentnych) wobec przedmiotów z programów 

studiów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

 
 
 

Procedura składania podania w  sprawie zasad uznawania równoważności 

przedmiotów zrealizowanych na innym kierunku studiów lub innej uczelni jako 

równoważnych (ekwiwalentnych) wobec przedmiotów z programów studiów 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

 

a. Student składa do KJD poprzez system USOS podanie o uznanie 

przedmiotu zrealizowanego na innym kierunku lub innej uczelni za 

przedmiot równoważny (ekwiwalentny) przedmiotowi znajdującemu się w 

programie studiów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

załączając sylabus dotyczący przedmiotu, którego ocena ma zostać 

uznana za równoważną (ekwiwalentną) i dokument potwierdzającym 

ocenę uzyskaną z zaliczenia/egzaminu. 

b. KJD zwraca się do prowadzącego przedmiot lub koordynatora przedmiotu 

o opinię co do uznania równoważności (ekwiwalentności) przedmiotu 

według kryteriów wymienionych w pkt 5 Uchwały. 

c. Opinia prowadzącego przedmiot lub koordynatora przedmiotu co do 

uznania równoważności (ekwiwalentności) jest wysyłana drogą mailową 

bezpośrednio do KJD i powinna zawierać: 

 imię i nazwisko studenta oraz nr jego indeksu;  

 nazwę przedmiotu, kierunek i stopień studiów, na którym 

realizowany jest przedmiot;  

 propozycję oceny. 

d. W przypadku uznania równoważności (ekwiwalentności) przedmiotu KJD 

przekazuje informację właściwemu dziekanatowi, ze wskazaniem oceny, 

którą należy wprowadzić do USOS. 

 

 


