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Słowo wStępne od autora

Drodzy Studenci!

Liczne zmiany, które w ostatnim czasie 
mają miejsce w polskim prawie, obejmują także 
uczelnie wyższe. Ponieważ zdajemy sobie spra-
wę, że niejednokrotnie zawiłości terminologii 
prawniczej sprawiają nam wszystkim problemy, 
postanowiliśmy wspólnie z członkami Uczel-
nianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyć 
drugą edycję Słownika terminów regulamino-
wych, aby dostosować nowe regulacje do termi-
nologii słownikowej.

Chcemy również ułatwić wam „przebicie 
się” przez gąszcz regulaminowych wytycznych 
i pomóc w zrozumieniu, jakie obowiązki cią-
żą na nas względem uczelni, ale także – przede 
wszystkim – jakie są nasze prawa. Staraliśmy 
się ująć najważniejsze zagadnienia regulamino-
we i ogólnodydaktyczne, które mogą być po-
mocne w odnalezieniu się w nowej studenckiej 
rzeczywistości.

Postanowiliśmy dołączyć do Słownika 
część zawierającą wzory pism, które najczęściej 
wnosicie do organów Uczelni. Oprócz tego 
rozbudowaliśmy hasło dotyczące Samorządu 
Studentów. Dzięki temu możemy nie tylko 
wyjaśnić podstawowe regulaminowe pojęcia, 
ale także pokazać, jak działa jednostka, do któ-
rej możecie się zgłosić, jeśli będziecie potrze-
bowali porady, lub gdy wyjaśnienia słownikowe 
okażą się niewystarczające. Mamy nadzieję, że 
w ten sposób Słownik stanie się niejako prze-
wodnikiem, który pomoże zrozumieć, jak dzia-
ła nasz Uniwersytet.

Życzymy Wam przyjemnej lektury i prosi-
my o ewentualne uwagi odnośnie do Słownika, 
ponieważ zdajemy sobie sprawę, że najlepiej 
o tym, co chcielibyście w nim mieć, powiecie 
nam Wy sami!

Uczelniana Komisja Dydaktyczna
Samorządu Studentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Awans
Realizacja części lub całości zajęć dydaktycznych na wcześniejszym roku studiów niż jest to 
przewidziane w programie kształcenia. 

Procedury:
1. Nadwyżka punktów ECTS zostaje automatycznie zaliczona na poczet kolejnego i następnych 

lat studiów.
2. W przypadku studiów niestacjonarnych za zrealizowane awansem przedmioty student wnosi 

opłatę w roku, w którym ten przedmiot realizuje.

Jeżeli student zrealizował część zajęć w formie awansu, a wysokość opłaty za przedmioty w mię-
dzyczasie uległa zmianie, to opłata za ten przedmiot zostanie naliczona w oparciu o starą stawkę, 
która obowiązywała w roku, w którym student zaliczył ten przedmiot.

Źródło: § 5 ust. 7–9 Uchwały nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerw-
ca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warun-
kach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim i § 11 
Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

A
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Deklaracja przedmiotowa 
Dokument zawierający plan studenta na dany cykl zajęć (może to być cały rok akademicki lub 
semestr). W deklaracji pojawiają się tylko te przedmioty, na które student się zarejestrował i 
które podpiął pod odpowiedni kierunek i etap studiów. Deklarację składa się dwa razy w roku: 
w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim. W pierwszej z nich powinny być uwzględnione 
przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego, a w drugiej przedmioty z semestru letniego.

Procedury:
1. Student ma obowiązek złożyć deklaracje wyboru przedmiotów realizowanych w danym roku 

studiów i zadeklarować łącznie dla obu semestrów co najmniej 60 punktów ECTS, chyba że 
posiada nadwyżkę punktów z poprzednich lat studiów, co uprawnia go do zadeklarowania 
odpowiednio mniejszej liczby punktów ECTS. 

2. Deklaracje wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOS i dostarczyć wydrukowa-
ny i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego w terminie ustalonym 
przez radę wydziału, jednak nie później niż do 7 listopada w przypadku przedmiotów reali-
zowanych w semestrze zimowym i całorocznych oraz nie później niż do 22 marca w przypad-
ku przedmiotów realizowanych w semestrze letnim.

3. Rada wydziału może zwolnić z obowiązku składania deklaracji, w przypadku braku możliwo-
ści wyboru przedmiotów przez studenta na danym roku studiów.

Źródło: § 4 ust. 6 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych stu-
diów magisterskich
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Dokumentacja przebiegu studiów
Zbiór dokumentów dotyczących indywidualnej historii studiów studenta, jego elementy określa 
właściwe rozporządzenie w tej sprawie. 
Zgodnie z regulaminem studiów ich przebieg dokumentowany jest w:
a) kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzonych w postaci wydruków danych z syste-

mu teleinformatycznego Uniwersytetu;
b) protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicz-

nych;
c) w systemie teleinformatycznym Uniwersytetu.
Szczegóły prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów określa rektor w drodze zarządzenia. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów, § 5 pkt 4-5 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 29 marca 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, dru-
giego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim((?)
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Dyplom 
Dokument potwierdzający zdobycie tytułu zawodowego (licencjat, inżynier lub magister) i 
ukończenia studiów. 
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym w terminie 30 dni 
od daty egzaminu dyplomowego, a w przypadku gdy plan studiów i program kształcenia nie 
przewidują egzaminu dyplomowego - w terminie 30 dni od dnia realizacji ostatniego warunku 
ukończenia studiów przewidzianego przez plan studiów i program kształcenia. 
Na dyplomie znajdują się: dane osobowe studenta, zdjęcie, podpis rektora albo prorektora ds. 
dydaktyki, podpis dziekana lub prodziekana ds. studenckich, ogólny wynik studiów zaokrąglo-
ny do pełnej oceny.
Wraz z wydaniem dyplomu ukończenia studiów student otrzymuje suplement zawierający wy-
kaz zaliczonych przedmiotów w ramach toku studiów oraz uzyskanych ocen. Na wniosek absol-
wenta suplement może być wydany w języku obcym, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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Dyplom z wyróżnieniem
Uzyskuje absolwent, który: złożył pracę dyplomową do 30 września ostatniego roku w toku stu-
diów (jeżeli plan studiów przewiduje zakończenie studiów w semestrze zimowym, to do końca 
zimowej sesji poprawkowej w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów), jego praca 
dyplomowa uzyskała ocenę bardzo dobrą, zdał egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą, 
jego średnia ważona z całego toku studiów wynosi co najmniej 4,5.

Źródło: § 23 ust. 2–6, § 38 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jedno-
litych studiów magisterskich
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Dziekan
Organ wydziału kierujący nim i decydujący we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z 
wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów.

Źródło: § 31, § 36 Statutu UJ
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ECTS
Skrót od European Credit Transfer System, standardu służącego do porównywania osiągnięć 
edukacyjnych i aktywności studentów uczelni wyższych w UE i krajach współpracujących. 
Punkty odpowiadają nakładowi pracy liczonemu w godzinach wymaganego do zaliczenia dane-
go przedmiotu. Szacunkowo jeden punkt ECTS to odpowiednik około 25 – 30h pracy studenta. 
Student, aby mógł uzyskać zaliczenie roku, musi zdobyć minimum 60 pkt ECTS. Punkty te 
mogą być przyznane wyłącznie po zdaniu egzaminu lub wypełnieniu innych kryteriów zali-
czenia przedmiotu. Oznacza to, że w ciągu całego roku akademickiego student musi zdać tyle 
przedmiotów, by uzyskać minimum 60 pkt ECTS. 

Źródło: http://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_pl 

E
E

C
T

S



Słownik terminów regulaminowych

15

Egzamin 
Sposób weryfikacji wiedzy studenta wymaganej do zaliczenia przedmiotu. Obok niego taką 
samą funkcję spełnia zaliczenie (z tym że zaliczenie może odnosić się także do weryfikacji wie-
dzy wymaganej do zaliczenia ćwiczeń).

Terminy: 
1. Terminy egzaminów lub zaliczeń ustala prowadzący przedmiot w porozumieniu z dziekanem. 
2. Z reguły egzamin odbywa się podczas sesji egzaminacyjnej, choć prowadzący przedmiot może 

wyznaczyć inne terminy egzaminów lub zaliczeń także poza sesją egzaminacyjną, nie później 
niż do końca letniej sesji poprawkowej.

3. Terminarz sesji egzaminacyjnej musi być podany najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 
sesji. Co najmniej jeden termin egzaminu powinien być wyznaczony w sesji zwykłej i co naj-
mniej jeden w sesji poprawkowej.

Wymagania zasady, formę oraz warunki dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia ustala 
prowadzący przedmiot w porozumieniu z dziekanem, zgodnie z obowiązującym planem stu-
diów i programem kształcenia, ogłaszając je w systemie USOS oraz na pierwszych zajęciach z 
danego przedmiotu.

Niezaliczenie ćwiczeń:
W przypadku nieuzyskania z ćwiczeń zaliczenia, które jest warunkiem przystąpienia do egzami-
nu, studentowi przysługuje prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia przed rozpo-
częciem sesji poprawkowej, o ile typ zajęć to umożliwia.
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Przystąpienie i nieprzystąpienie do egzaminu:
1. Student ma prawo do wyboru terminu, w którym chce przystąpić do egzaminu (ogranicze-

niem tego prawa są pojemności sal, w których odbywają się egzaminy).
2. Prowadzący przedmiot może zarządzić sporządzanie list zapisów na poszczególne terminy 

egzaminów. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed terminem egzaminu usta-
lonym zgodnie z ust. 3. Po zamknięciu nie można zapisywać się na listę ani z niej skreślać bez 
zgody prowadzącego przedmiot.

3. Student, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów, 
traci prawo do egzaminu poprawkowego.

4. Student przystępujący do egzaminu lub zaliczenia jest zobowiązany – w razie wezwania – oka-
zać dokument potwierdzający tożsamość. 

5. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie student może ten eg-
zamin ponownie zdawać wyłącznie jako egzamin poprawkowy, chyba że wyznaczono dodat-
kowy termin egzaminu. 

6. Nieprzystąpienie do egzaminu nie wiąże się z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Student 
otrzymuje liczące się do średniej 0. 

7. Możliwe jest przywrócenie terminu egzaminu. Patrz: Przywrócenie terminu egzaminu.

Wyniki:
1. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOS. Prowadzący przedmiot 

może również wywieszać listy z wynikami egzaminu i numerami indeksów studentów.
2. Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do ogłaszania ocen w terminie 10 dni od terminu 

egzaminu lub zaliczenia.
3. Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy pisemnej.
4. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student ma prawo do jednego egzaminu po-

prawkowego z danego przedmiotu na danym roku studiów przed końcem roku akademic-
kiego. 
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Wyróżnić można:
1. Egzamin („zwykły”) - standardowy tryb egzaminowania opisany wyżej.
2. Egzamin eksternistyczny - egzamin, którego nie poprzedza obowiązkowy udział w za-

jęciach do niego przygotowujących. Możliwy np. przy zaliczaniu języka obcego w JCJ -  
zobacz http://www.jcj.uj.edu.pl/egzamin-odplatny/informacje-ogolne, czy w przypadku In-
dywidualnego Planu Studiów.

3. Egzamin komisyjny- zobacz niżej

Źródło: § 12, § 25 ust. 6 pkt b Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich, 
http://www.jcj.uj.edu.pl/egzamin-odplatny/informacje-ogolne 
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Egzamin (dyplomowy)
Jeden z ostatnich, oprócz złożenia pracy dyplomowej, warunków ukończenia studiów. Egzamin 
dyplomowy przeprowadza powołana przez dziekana komisja, w skład której wchodzą: przewod-
niczący i dwaj członkowie. Członkami komisji są opiekun pracy oraz recenzent. 
Przewodniczącym komisji może zostać nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień 
naukowy doktora, zatrudniony na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. W uzasad-
nionym przypadku dziekan może powołać w skład komisji dodatkowe osoby. 
W skład komisji przeprowadzającej egzamin magisterski musi wchodzić osoba posiadająca tytuł 
naukowy lub stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego. 
Egzamin dyplomowy może mieć formę ustną lub pisemną. Szczegółową formę egzaminu dyplo-
mowego określa program studiów i regulamin dyplomowania obowiązujący na danym wydzia-
le, o ile został uchwalony.

Procedury:
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
a) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,
b) sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego 

współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych,
c) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
d) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie jednostki prowadzącej tok 

studiów,
2. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia 

złożenia pracy dyplomowej. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin 
o kolejny miesiąc.
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3. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawie-
dliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu dziekan wyznacza drugi, ostateczny termin 
egzaminu. 

4. Termin egzaminu dyplomowego może zostać przywrócony, możliwe jest także przeprowadze-
nie egzaminu dyplomowego komisyjnego. 

Źródło: § 18 pkt 4, § 20, § 21 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jed-
nolitych studiów magisterskich
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Egzamin komisyjny 
Nadzwyczajny tryb egzaminacyjny możliwy do przeprowadzenia gdy:
1. w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu,
2. zakres przeprowadzonego egzaminu wykracza poza zakres wymagań, zasad, form oraz wa-

runków dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia ogłoszonych na pierwszych zajęciach z 
danego przedmiotu oraz w systemie USOSweb,

Procedury:
1. Wniosek w sprawie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego może złożyć student, organ sa-

morządu studenckiego lub egzaminator w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników egza-
minu, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie zarzutów.

2. Przeprowadzenie egzaminu komisyjnego zarządza dziekan. 
3. Egzamin komisyjny przeprowadza się w terminie od 2 do 14 dni od daty zarządzenia jego 

przeprowadzenia.
4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych 

przez dziekana spośród nauczycieli akademickich reprezentujących tę samą specjalizację lub 
pokrewną z przedmiotem egzaminu komisyjnego. Co najmniej jeden członek komisji musi 
posiadać tytuł naukowy doktora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W uzasadnio-
nym przypadku dziekan może powołać w skład komisji dodatkowe osoby.

5. W egzaminie komisyjnym może uczestniczyć dziekan lub upoważniony przez niego członek 
rady tej jednostki. Na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym może także uczestniczyć 
na prawach obserwatora opiekun roku lub specjalności i przedstawiciel samorządu studen-
tów. Uczestnikiem egzaminu komisyjnego na prawach obserwatora może być nauczyciel aka-
demicki, który wystawił ocenę weryfikowaną w trybie komisyjnym.
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6. Formę i termin przeprowadzenia egzaminu ustala dziekan w porozumieniu z przewodniczą-
cym komisji. 

7. Z przeprowadzenia egzaminu komisyjnego sporządza się protokół.
8. Wynik egzaminu komisyjnego stanowi podstawę do zaliczenia roku studiów, w którym stu-

dent zdawał objęty nim przedmiot, niezależnie od dnia jego przeprowadzenia. 

Źródło: § 15 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich
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Indywidualny Plan Studiów 
Plan studiów dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego studenta, którego sytuacja 
życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem 
studiów. Może on polegać w szczególności na: modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egza-
minów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach 
toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w 
porozumieniu z prowadzącym przedmiot, zmianach terminów egzaminów i zaliczeń, itd.

Procedury:
1. Zgodę na Indywidualny Plan Studiów wydaje dziekan. 
2. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów przedstawia dziekanowi 

do zaakceptowania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr, a w przypad-
ku przedmiotów całorocznych na rok akademicki oraz warunki zaliczeń uzgodnione i za-
opiniowane przez nauczycieli akademickich odpowiadających za realizację poszczególnych 
przedmiotów w danym semestrze. Szczegółowe zasady odbywania studiów według Indywi-
dualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów określa rada wydziału.

Źródło: § 24, § 25 ust. 5–8 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jedno-
litych studiów magisterskich 
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Indywidualny Program Studiów
Program studiów dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego studenta, do jego za-
interesowań naukowych lub opracowany w celu umożliwienia studentowi prowadzenia badań 
naukowych oraz przyznania mu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.
Procedury:
1. Zgodę na Indywidualny Program Studiów wyraża dziekan.
2. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów przedstawia dzieka-

nowi do zaakceptowania propozycję programu na najbliższy rok akademicki uzgodnioną z 
nauczycielem akademickim, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. 
W przypadku niewskazania przez studenta kandydata na opiekuna naukowego, opiekuna 
wyznacza dziekan.

3. Dziekan zatwierdza program studiów oraz kandydaturę opiekuna naukowego. Opiekunem 
naukowym może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

Źródło: § 24 i § 25 ust. 1–7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jedno-
litych studiów magisterskich
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Legitymacja studencka 
Dokument potwierdzający status studenta. Prawo do jej posiadania mają także absolwenci stu-
diów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Prawa do jej 
posiadania nie mają osoby zawieszone w prawach studenta. 

Źródło: § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich, § 7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 
września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
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Lektorat
Zajęcia dydaktyczne, których celem jest nauka języka obcego. Kształcenie językowe prowadzi 
Jagiellońskie Centrum Językowe oraz Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Colle-
gium Medicum. Uzyskanie kwalifikacji językowych na poziomie: B2 – dla absolwentów studiów 
I stopnia oraz B2+ – dla absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
jest obowiązkowe. Można uzyskać zwolnienie z obowiązku zdania egzaminu językowego. Szcze-
gółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego 
znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa Zarządzenie Rektora.
Rejestracja na zajęcia lektoratowe odbywa się w systemie żetonowym.

Źródło: www.jcj.uj.edu.pl, § 11 ust. 6 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich
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Nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu 
Sytuacja, kiedy studentowi, który nie zdał egzaminu zarówno w I, jak i w II terminie, wyznacza 
się dwa dodatkowe terminy jeszcze przed końcem roku akademickiego, czyli przed 30 września. 
W praktyce nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu stosuje się najczęściej na ostatnim roku stu-
diów. Nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu jest bezpłatne.

Procedury:
1. Jest możliwe tylko raz w ciągu toku studiów.
2. Możliwe jest jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. Zgodę na nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu wydaje dziekan na wniosek studenta.

Źródło: § 14 pkt 5 i 7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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Nadzwyczajne powtarzanie roku
Ponowne powtarzanie roku studiów. Decyzję podejmuje kierownik podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej, który może, ale nie musi zgodzić się na nadzwyczajne powtarzanie roku. 

Procedury:
1. Jest możliwe tylko raz w ciągu toku studiów.
2. Możliwe w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. Zgodę na nadzwyczajne powtarzanie roku wydaje dziekan. We wniosku student jest zobowią-

zany podać przedmioty, które będzie powtarzał.
4. Nadzwyczajne powtarzanie roku jest płatne.

Źródło: § 14 pkt 4 i 7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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Niepodjęcie studiów 
Zaniechanie realizowania obowiązków studenta określonych w nałożonych na studenta mocą 
Regulaminu studiów lub określonych w programie studiów. Ma miejsce w szczególności gdy:
- student nie złoży deklaracji wyboru przedmiotów lub zadeklaruje zbyt małą liczbę punktów 

ECTS,
- nie zgłosi się do wpisu na kolejny rok studiów po powrocie z urlopu od zajęć przed rozpoczę-

ciem zajęć w danym semestrze.

Procedury:
Niepodjęcie studiów skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Źródło: § 33, § 35 ust. 1 pkt 1, § 35 ust. 4 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stop-
nia oraz jednolitych studiów magisterskich 
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Odwołanie od decyzji
Środek prawny służący do zaskarżenia decyzji organu. Od rozstrzygnięć dziekana lub osoby 
przez niego upoważnionej podejmowanych w indywidualnych sprawach studentów na podsta-
wie Regulaminu, przysługuje odwołanie do rektora. Rozstrzygnięcie rektora jest ostateczne i nie 
przysługuje od niego dalsze odwołanie.

Procedury:
1. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzy-

gnięcie w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Odwołanie podlega rygorom postępowania administracyjnego, dlatego powinno zawierać 

takie elementy jak dane osoby składającej odwołanie (imię i nazwisko, adres, kierunek i rok 
studiów) oraz uzasadnienie (nie jest konieczne, lecz pozwoli lepiej przybliżyć rektorowi dane 
kwestie). Student może odwołać się od całości decyzji lub tylko od jej części, przy czym po-
winien to zaznaczyć w odwołaniu.

Źródło: § 40 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich, art. 57-60, 63 i 128-129 k.p.a
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Opłata za usługi edukacyjne 
Opłata wnoszonej przez studenta na rzecz Uniwersytetu jako zapłata za usługi edukacyjne. Listę 
opłat, które może pobierać uczelnia, zawiera art. 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Są to opłaty za:
- kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych,
- powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych,
- prowadzenie studiów w języku obcym,
- prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształce-

nia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
- przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się.

Niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów, pomimo pisemnego wezwania do uisz-
czenia opłaty w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, stanowi podstawę do fakultatywnego 
skreślenia z listy studentów.

Źródło: Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie zasad udzielania zwolnień za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
art. 99 ust. 1, art. 99a Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym, § 35 ust. 2 pkt 3 Regulaminu stu-
diów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
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Organizacja zajęć
Układ czasoprzestrzenny zajęć na uczelni. Rok akademicki zaczyna się 1 października a kończy 
30 września następnego roku kalendarzowego. Plan roku akademickiego ogłaszany jest przez 
rektora najpóźniej do 1 maja roku poprzedzającego kolejny rok akademicki. Następuje to po za-
opiniowaniu planu przez Samorząd Studentów UJ. Plan określa m.in. podział na semestry oraz 
przewidywane dni wolne od zajęć dydaktycznych, terminy sesji egzaminacyjnych, itp. Szcze-
gółowe zasady organizacji roku na wydziale określa i ogłasza jego dziekan. Dziekan ogłasza 
szczegółowy harmonogram zajęć nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru. 
Zasady prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów na wydziałach określa prowadzący 
przedmiot w porozumieniu z dziekanem, umieszczając je następnie na stronie przedmiotu w 
systemie USOSweb oraz przekazując je studentom na pierwszych zajęciach.

Źródło: § 6 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich O
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Powtarzanie roku
Procedura umożliwiająca studentowi warunkową kontynuację studiów pomimo niespełnienia 
warunków zaliczenia danego roku studiów zgodnie z programem studiów. Powtarzając rok, 
student ma prawo uczestniczyć w zajęciach i zdawać egzaminy przewidziane dla kolejnego 
roku, chyba że wyklucza to sekwencyjny system zajęć lub egzaminów albo spełnienie innych 
warunków przewidzianych w planie studiów lub w programie kształcenia.

Procedury:
1. Powtarzanie roku jest dopuszczalne raz, zarówno w ramach toku studiów pierwszego stopnia, 

jak i studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
2. Powtarzanie roku nie jest dopuszczalne w przypadku braku zaliczenia pierwszego roku stu-

diów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
3. Zgodę na powtarzanie roku wydaje dziekan.
4. Student zobowiązany jest złożyć wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który 

chce uzyskać wpis.
5. Student zobowiązany jest wskazać we wniosku przedmioty, które będzie powtarzał.
Powtarzanie roku jest dopuszczalne raz, zarówno w ramach toku studiów pierwszego stopnia, 
jak i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Powtarzanie roku jest płatne. 

Źródło: § 14 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich
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Praca dyplomowa
Pisemny tekst sporządzony samodzielnie przez studenta, będący jednym z ostatnich, obok zda-
nia egzaminu dyplomowego, warunkiem ukończenia studiów.

Pracę dyplomową może także sporządzić grupa studentów, o ile da się w niej wyodrębnić czę-
ści przygotowywane samodzielnie przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić 
wkład i wartość merytoryczną pracy każdego z nich. 

Procedury:
1. Szczegółowe wymogi, które powinna spełniać praca licencjacka/magisterska, określane są na 

poszczególnych wydziałach. 
2. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną 

przez opiekuna pracy, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca 
września lub do końca zimowej sesji poprawkowej (w przypadku gdy plan studiów na danym 
kierunku przewiduje zakończenie studiów w semestrze zimowym w ostatnim roku akade-
mickim w ramach toku studiów).

3. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna 
pracy najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem ostatniego roku studiów (czyli do 
końca września), a w przypadku gdy studia kończą się w semestrze zimowym, na dwa tygo-
dnie przed zakończeniem zimowej sesji poprawkowej i przed upływem terminów, o których 
mowa w punkcie drugim. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy i recenzent, 
według skali obowiązującej do oceny egzaminów i zaliczeń. 

4. Recenzent powinien posiadać stopień naukowy co najmniej równy promotorowi. 
W przypadku gdy ocena wystawiona przez recenzenta jest niedostateczna, dziekan wyznacza 
dodatkowego recenzenta. 
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Ocena pracy dyplomowej to średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recen-
zenta. Praca uzyskuje ocenę pozytywną, jeżeli dodatkowy recenzent ocenił pracę co najmniej na 
ocenę dostateczną.

Źródło: §16, §18, §19 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych stu-
diów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim
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Praktyki 
Forma zajęć dydaktycznych polegająca na pracy studenta powiązanej z materią studiów. 
W przypadku gdy program kształcenia przewiduje obowiązkowe praktyki, dziekan może zwol-
nić z ich odbycia w całości lub w części studenta, który wykonywał pracę spełniającą cele prak-
tyk. 

Źródło: § 7 pkt 1 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych stu-
diów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim Pr
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Prawa studenta
Uprawnienia studenta do dochodzenia roszczeń wynikających z jego statusu studenta Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet jest zobowiązany do umożliwienia swobodnego ich reali-
zowania przez każdego studenta. Najistotniejsze prawa studenta zawiera § 2 ust. 2 Regulaminu 
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

Źródło: § 2 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych stu-
diów magisterskich 
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Promotor (Opiekun pracy dyplomowej)
Pracownik naukowy Uniwersytetu, kierujący procesem pisania przez studenta pracy dyplomo-
wej. Promotor pracy licencjackiej / inżynierskiej posiada co najmniej tytuł naukowy doktora, 
zaś promotor pracy magisterskiej posiada co najmniej tytuł doktora habilitowanego. W uza-
sadnionym przypadku opiekunem pracy dyplomowej może być osoba zatrudniona na innym 
wydziale, ale z reguły promotorem powinna być osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta lub 
starszego wykładowcy na wydziale, na którym studiuje student.  
Rada wydziału może:
- upoważnić do prowadzenia pracy licencjackiej / inżynierskiej także osobę niezatrudnioną na 

stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy.
- dopuścić do prowadzenia pracy magisterskiej osobę niezatrudnioną na Uniwersytecie.
- dopuścić do prowadzenia pracy magisterskiej osobę posiadającą tytuł doktora oraz zatrudnio-

ną na Uniwersytecie jako adiunkt lub starszy wykładowca.  
Promotor dokonuje oceny pracy dyplomowej i wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej przy 
egzaminie dyplomowym.

Procedury:
1. Wybór promotora zależy od studenta.
2. Zmiany promotora dokonuje dziekan na wniosek studenta 

Źródło: §17, §19 oraz §21 pkt 1 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jed-
nolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim
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Przepisanie zaliczenia z przedmiotu 
Uwzględnienie zaliczonego już na innym kierunku, innej uczelni bądź wcześniejszym roku stu-
diów przedmiotu, podczas rozliczenia aktualnego roku studiów. 

Procedury:
1. Zgodę na przepisanie zaliczenia z przedmiotu dokonuje dziekan na wniosek studenta.
2. Dziekan podejmuje rozstrzygnięcie w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, po zapozna-

niu się z dokumentacją przebiegu studiów, kierując się programem studiów obowiązującym 
na danym kierunku lub specjalności, choćby zachodziły w tym zakresie różnice w stosunku 
do programu studiów obowiązującego na poprzednim kierunku studiów lub specjalności.

3. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, w szczególności wynikających z rozbież-
nych efektów kształcenia, dziekan może określić niższą liczbę punktów ECTS podlegających 
uwzględnieniu lub w ogóle nie uwzględniać danego przedmiotu. 

4. Jeśli przedmiot, z którego ocena przepisuje się ocenę, objęty jest programem studiów obowią-
zującym w danym roku akademickim, może stanowić podstawę zaliczenia roku.  

5. Co do zasady, przepisanie zaliczenia z przedmiotu jest możliwe do pięciu lat od daty zalicze-
nia przedmiotu, ale dziekan może wyrazić na nie zgodę także po upływie tego terminu.

Zasady zaliczenia lektoratu na podstawie certyfikatu oraz wykaz certyfikatów podlegających 
uznaniu określa zarządzenie rektora uczelni.

Źródło: § 11 ust. 2–6 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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Przywrócenie terminu egzaminu 
Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu, w sytuacji gdy student nie przystąpił do egzami-
nu w danym terminie z usprawiedliwionych przyczyn.  

Procedury:
1. Dodatkowy termin egzaminu wyznacza dziekan w porozumieniu z prowadzącym przedmiot 

na wniosek studenta. Wniosek student składa w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu 
egzaminu.

2. Egzamin jest przeprowadzany w tym samym roku akademickim.
3. Po uzyskaniu dodatkowego terminu egzaminu student ma prawo do dwóch terminów podej-

ścia do egzaminu.
4. Przywrócenie dodatkowego terminu egzaminu jest niedopuszczalne.

Źródło: § 12 ust. 10 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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Recenzent
Osoba dokonująca oceny pracy dyplomowej studenta, niebędąca opiekunem pracy dyplomowej 
tego studenta. Patrz: Praca dyplomowa. 
Z reguły jest pracownikiem tego wydziału, na którym studiuje student, ale w uzasadnionym 
przypadku recenzentem może być osoba zatrudniona na innym wydziale. 

Źródło: § 17 pkt 7, § 19 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednoli-
tych studiów magisterskich
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Rektor 
Organ Uniwersytetu kierujący nim i reprezentujący go na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje 
decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 
przez ustawę lub statut do kompetencji Senatu lub kanclerza (statut). Rektor piastuje najwyższą 
godność na Uniwersytecie.

Źródło: § 21, §28 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Samorząd Studentów UJ
Samorząd Studentów działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym, Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regulamin Samorządu Studentów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci. Zadaniem Samorządu 
jest przede wszystkim reprezentowanie ogółu studentów Uniwersytetu oraz prowadzenie na 
terenie Uczelni innej działalności związanej ze sprawami studenckimi, m.in. obrona praw stu-
dentów, współdecydowanie o sprawach Uniwersytetu w sprawach dotyczących studentów oraz 
wspieranie i organizacja inicjatyw studenckich. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów 
Samorządu Studentów mają wszyscy studenci Uniwersytetu.

I. Struktura Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Samorząd działa na dwóch stopniach: uczelnianym i wydziałowym. Organami stopnia uczel-
nianego są: Rada, Przewodniczący oraz Zarząd; natomiast stopnia wydziałowego – Wydziałowe 
Rady Samorządu Studentów oraz Przewodniczący WRSS.

II. Organy stopnia uczelnianego

Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJ
Jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów. Do kompetencji Rady na-
leży m.in. uchwalanie oraz zmiana Regulaminu Samorządu, zatwierdzanie regulaminów Wy-
działowych Rad Samorządu Studentów, wybór Przewodniczącego oraz tworzenie i likwidacja 
Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów, powoływanie Przewodniczących Uczelnianych 
Komisji Samorządu Studentów, uzgadnianie treści uchwalonego przez Senat UJ Regulaminu 
Studiów, uchwalanie podziału środków z Funduszu Dydaktyczno - Wychowawczego. 
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Rada wybiera członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także przedstawicieli (lub 
kandydatów) studenckich do organów Uniwersytetu (w tym do Senatu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz do Kolegium Elektorów). Rada decyduje również o przeprowadzeniu akcji protesta-
cyjnej i strajku studenckiego. Pracami Rady kieruje jej Sekretarz, wybierany spośród członków 
Rady na pierwszym posiedzeniu danej kadencji

Przewodniczący Samorządu Studentów UJ
Przewodniczący reprezentuje studentów przed władzami Uczelni
Przewodniczący powołuje swoich zastępców, ustalając ich liczbę i zakres działania każdego z 
nich. Przewodniczący musi obowiązkowo powołać Wiceprzewodniczącego ds. Collegium Me-
dicum, którym, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów, jest Przewodniczący Rady Sa-
morządu Studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący pełni 
funkcję przedstawiciela studenckiego do Senatu UJ, a także delegata Samorządu do Porozu-
mienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, na Forum Uniwersytetów Polskich oraz na 
zjazd delegatów Parlamentu Studentów RP.

Zarząd Samorządu Studentów UJ
Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej polityki Samorządu Studentów. Do jego 
kompetencji należy podział środków finansowych przyznanych przez Radę na działalność Re-
gulaminową Samorządu, działalność Wydziałowych Rad Samorządu Studentów i realizację 
projektów studenckich. Zarząd jest odpowiedzialny za kierowanie akcją protestacyjną. Zarząd 
rekomenduje Uczelnianej Radzie kandydatów na przedstawicieli studentów do komisji dyscy-
plinarnych oraz powołuje kandydatów na przedstawicieli studentów do stałych i doraźnych ko-
misji senackich i rektorskich. Ponadto do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone 
dla innych organów Samorządu. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu. Prze-
wodniczący zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Poza Przewodniczącym w skład 
Zarządu wchodzą: Wiceprzewodniczący Samorządu oraz Przewodniczący Uczelnianych Komi-
sji Samorządu Studentów. Prace członków Zarządu kontroluje i koordynuje Przewodniczący.
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Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UJ
Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów jest pośrednikiem pomiędzy Przewodniczącym Sa-
morządu Studentów a Biurem Zarządu Samorządu Studentów. Sekretarz Zarządu kontroluje 
wnioski o dofinansowanie projektów i inicjatyw studenckich, organizuje posiedzenia Zarządu 
Samorządu Studentów pod względem merytorycznym i logistycznym oraz sprawuje kontrolę 
nad poprawnością sprawozdań merytorycznych.

Komisje i zespoły Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
W ramach Samorządu Studentów działają Uczelniane Komisje prowadzące działalność w zakre-
sie określonej dziedziny prac Samorządu. Ponadto komisje te są odpowiedzialne za wypełnianie 
zadań wyznaczonych im przez Przewodniczącego Samorządu. Zgodnie z Regulaminem Samo-
rządu Studentów komisje są tworzone i likwidowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Stu-
dentów na wniosek Przewodniczącego. Regulamin przewiduje obligatoryjne utworzenie dwóch 
komisji na szczeblu uczelnianym: Uczelnianej Komisji właściwej do spraw socjalno - bytowych 
oraz Uczelnianej Komisji właściwej do spraw dydaktyki i jakości (obecnie jest nią Uczelniana 
Komisja Dydaktyczna).

Uczelniana Komisja właściwa ds. socjalno - bytowych
Uczelniana Komisja właściwa ds. socjalno - bytowych realizuje zadania w zakresie pomocy ma-
terialnej i socjalno - bytowej studentów. W jej skład wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewod-
niczący ds. Collegium Medicum, Wiceprzewodniczący (powoływani przez Przewodniczącego), 
Przewodniczący Wydziałowych Komisji Stypendialnych, Przewodniczący Odwoławczej Komi-
sji Stypendialnej. Komisja podejmuje uchwały dotyczące spraw socjalno -bytowych studentów, 
przedstawia rektorowi propozycje dotyczące wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, 
która warunkuje otrzymanie stypendium socjalnego, oraz rodzaj dokumentacji poświadczają-
cej. Uczelniana Komisja właściwa ds. socjalno - bytowych proponuje rektorowi progi dochodu 
wraz z wysokością świadczeń w poszczególnych progach, maksymalną wysokość jednorazowej 
zapomogi losowej, wysokość stypendium dla niepełnosprawnych, wysokość stypendium Rek-
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tora dla najlepszych studentów. Komisja zajmuje się także przyznawaniem miejsc w domach 
studenckich oraz przygotowuje projekt budżetu funduszy pomocy materialnej. W trakcie roku 
akademickiego członkowie Uczelnianej Komisji właściwej ds. socjalno - bytowych prowadzą 
stałe dyżury. W czasie dyżuru studenci mogą się ubiegać o przyznanie miejsca w domu studenc-
kim, uzyskać informacje dotyczące spraw z zakresu kompetencji Uczelnianej Komisji właściwej 
ds. socjalno – bytowych, np. odnośnie stypendiów i zapomóg. Informacja o terminie dyżurów 
jest dostępna na stronie internetowej Samorządu.

Uczelniana Komisja Dydaktyczna
Uczelniana Komisja Dydaktyczna zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawami studenta 
oraz z jakością kształcenia. Opiniuje Regulamin studiów, akty prawne wydawane przez organy 
Uniwersytetu, reprezentuje studentów w ich indywidualnych sprawach przed organami wydzia-
łu / uczelni. Komisja opracowuje wzory formularzy, które można wykorzystać w postępowa-
niach przed organami Uniwersytetu. Wzory te można znaleźć na stronie internetowej Samorzą-
du. W ramach Uczelnianej Komisji Dydaktycznej funkcjonuje Zespół Praw Studenta, którego 
zadaniem jest bezpośrednia pomoc studentom w zakresie ich praw i obowiązków. W trakcie 
roku akademickiego członkowie Zespołu Praw Studenta pełnią stałe dyżury, w czasie których 
można uzyskać informacje dotyczące praw studenta. Harmonogram dyżurów jest dostępny na 
stronie internetowej Samorządu. Ponadto członkowie odpowiadają na pytania zadane za po-
średnictwem poczty elektronicznej: prawa.studenta@uj.edu.pl .

Uczelniana Komisja Informacji
Uczelniana Komisja Informacji odpowiada za politykę informacyjną Samorządu na szczeblu 
uczelnianym, między innymi za przepływ i udostępnianie informacji istotnych dla każdego stu-
denta, za obsługę informatyczną Samorządu.
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Uczelniana Komisja Kultury
Uczelniana Komisja Kultury organizuje lub współorganizuje liczne wydarzenia kulturalne. Są to 
między innymi koncerty, seanse filmowe, spektakle teatralne, przeglądy kabaretowe, wystawy, 
imprezy integracyjne. Do cyklicznych wydarzeń organizowanych przez komisję należy zaliczyć 
m.in.: Wieczór Piosenki Jacka Kaczmarskiego, One night in C, Studencki Tydzień Sztuki, im-
prezę integracyjną dla studentów pierwszego roku, wydarzenia towarzyszące Juwenaliom Kra-
kowskim.

Uczelniana Komisja Prawna
Głównym zadaniem Uczelnianej Komisji Prawnej jest obsługa prawna Samorządu Studentów. 
Komisja przygotowuje regulaminy, statuty, umowy, udziela porad odnośnie aktów prawa po-
wszechnie obowiązującego dotyczących Samorządu oraz aktów prawa wewnętrznego Uniwer-
sytetu i stanowionych przez Samorząd.

Zespół ds. Human Resources
Zadaniem Zespołu ds. HR jest prowadzenie polityki personalnej Samorządu. Zespół organizuje 
rekrutacje oraz szkolenia dla nowych i obecnych członków Samorządu. 

Zespół ds. Public Relation
Dba o wizerunek Samorządu Studentów w mediach społecznościowych, promuje działalność 
Samorządu. 

Zespół ds. Mobilności
Zespół ds. Mobilności ma za zadanie zajmować się kwestiami międzynarodowymi. Odpowiada 
za współpracę międzynarodową, promuje możliwości udziału w międzynarodowych stypen-
diach. Zespół zajmuje się organizacją Targów Mobilności Studenckiej.
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Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Domów Studenckich
Zadaniem Pełnomocnika ds. Domów Studenckich jest reprezentowanie wszystkich studentów, 
którzy mieszkają w Domach Studenckich UJ. Pełnomocnik koordynuje pracę Rady Domów 
Studenckich oraz Rad Mieszkańców Domów Studenckich UJ. Nadzoruje on także warunki w 
Domach Studenckich UJ dla ich lepszego funkcjonowania.

III. Organizacje na szczeblu wydziałowym.

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UJ
Wydziałowa Rada Samorządu jest organem uchwałodawczym stopnia wydziałowego, którego 
członków wybiera się spośród studentów danego kierunku. Do kompetencji Wydziałowej Rady 
Samorządu należy m.in.: reprezentowanie studentów wydziału przed jego władzami, delego-
wanie przedstawicieli studentów na przeprowadzane egzaminy komisyjne, wyrażanie opinii w 
sprawie programów nauczania. Pracami Wydziałowej Rady Samorządu Studentów kieruje Prze-
wodniczący Wydziałowej Rady, który przewodniczy posiedzeniom i reprezentuje Wydziałową 
Radę Samorządu przed władzami wydziału. Przewodniczącego Wydziałowej Rady wybiera się 
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu, z grona członków 
Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, na pierwszym posiedzeniu.

Sąd Koleżeński
Sąd Koleżeński Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Odwoławczy Sąd Kole-
żeński Samorządu Studentów UJ mają za zadanie m.in. orzekać o odpowiedzialności dyscypli-
narnej studentów, rozstrzygać spory między studentami oraz między studentami a organami 
Samorządu (na ich wniosek i za ich zgodą). Postanowienia i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i 
Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. Zarówno Sąd Kole-
żeński, jak i Odwoławczy Sąd Koleżeński składają się z 5 członków (w każdym z nich) wybie-
ranych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów spośród studentów Uniwersytetu o nie-
nagannej postawie moralnej, posiadających bierne prawo wyborcze do organów Samorządu, 
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niebędących członkiem innych organów Samorządu. Członkowie są nieusuwalni, ich mandat 
wygasa w przypadku utraty praw niezbędnych do objęcia mandatu.

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna to organ kontrolny Samorządu Studentów. Przedmiotem kontroli jest le-
galność, gospodarność i rzetelność organów Samorządu Studentów. Do kompetencji Komisji 
należą m.in.: badanie postanowień Regulaminu Samorządu Studentów, zgodności uchwał po-
dejmowanych przez organy podlegające kontroli, innych niż Uczelniana Rada Samorządu, z 
jej uchwałami, Regulaminem Samorządu Studentów i aktami nadrzędnymi, stwierdzanie stałej 
niezdolności do wykonywania funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu Stu-
dentów. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać student Uniwersytetu posiadający bierne 
prawo wyborcze do organów SSUJ, cechujący się nienaganną postawą moralną, posiadający 
wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania organów Samorządu, niebędący członkiem 
innego organu Samorządu Studentów UJ.

IV. Wybory

Wybory do Wydziałowych Rad są powszechne, równe, przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 
Wybory Uczelnianej Rady oraz wybory Przewodniczącego Samorządu są pośrednie. Wybory 
odbywają się w ciągu jednego dnia (o ile nie zostanie postanowione przeprowadzenie wybo-
rów w ciągu dwóch dni) na wszystkich wydziałach Uniwersytetu, osobno dla każdego wydziału. 
Głosowanie może zostać przeprowadzone za pośrednictwem systemu USOSweb, jeżeli Organ 
zarządzający wybory tak postanowi. Wybory zarządza Przewodniczący Samorządu Studentów, 
jednocześnie określając kalendarz wyborczy. Wybory wyznacza się na dzień przypadający nie 
wcześniej niż 28 dni od rozpoczęcia ostatniego semestru kadencji WRSS, jednak nie później 
niż 28 dni przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej tego semestru. Wybory wyznacza 
się na dzień, który nie jest wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych. Czynne 
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prawo wyborcze przysługuje studentom studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich danego wydziału, którzy nie są zawieszeni w prawach studenta. Bierne prawo 
wyborcze przysługuje osobom mającym czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem, że jeżeli stu-
dent podjął studia na kilku kierunkach (specjalnościach), bierne prawo wyborcze przysługuje 
mu tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku (specjalności). Wybory przeprowadzają 
Wydziałowe Komisje Wyborcze oraz Uczelniana Komisja Wyborcza. Na każdym wydziale two-
rzona jest jedna Wydziałowa Komisja Wyborcza dla danego wydziału. Jeżeli wyznaczono więk-
szą liczbę miejsc do głosowania niż jedno, w każdym z tych miejsc głosowanie przeprowadzają 
Komisje Wyborcze składające się z członków właściwej Wydziałowej Komisji Wyborczej. Skład 
Wydziałowych Komisji Wyborczych jest podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajo-
wo przyjęty. Do zadań Wydziałowych Komisji Wyborczych należą: przeprowadzanie głosowa-
nia na wydziale, czuwanie nad przestrzeganiem na wydziale przepisów Ordynacji wyborczej do 
organów Samorządu Studentów UJ, ustalanie wyników głosowania na wydziale oraz ich przeka-
zanie Uczelnianej Komisji Wyborczej. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należą: prze-
prowadzenie głosowania na Uniwersytecie, czuwanie nad przestrzeganiem Ordynacji wyborczej 
do organów Samorządu Studentów UJ, ustalenie wyników i ich przekazanie do publicznej wia-
domości. Wyniki głosowania na wydziale Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala niezwłocznie, 
nie później niż następnego dnia po zakończeniu głosowania. 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ
Wyboru Przewodniczącego Samorządu dokonuje Uczelniana Rada Samorządu Studentów na 
jej pierwszym posiedzeniu. Kandydatem na Przewodniczącego może być każdy student UJ, któ-
ry zbierze 200 podpisów studentów Uniwersytetu popierających jego kandydaturę. Przewod-
niczącym Samorządu nie może zostać pracownik UJ ani student studiów trzeciego stopnia na 
UJ. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej do dnia 
poprzedzającego pierwsze posiedzenie Uczelnianej Rady. Przewodniczący wybierany jest bez-
względną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków 
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ.
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Przewodniczący Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów UJ
Przewodniczących Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów UJ powołuje Uczelniana Rada 
Samorządu na wniosek Przewodniczącego Samorządu.

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Członkami Zarządu Samorządu Studentów są: Przewodniczący Samorządu, jego zastępcy oraz 
Przewodniczący Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów. W skład Zarządu mogą wcho-
dzić także osoby powołane przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ.
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Studenci

komisje stałe

zarząd

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów
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Sekwencyjny system zajęć
Relacja powiązania między przedmiotami, w której zadeklarowanie danego przedmiotu A jest 
możliwe po zaliczeniu bądź zadeklarowaniu przedmiotu B.

Źródło: § 1 ust. 2 lit. h Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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SSkreślenie z listy studentów
Utrata statusu studenta UJ niezwiązana z faktem ukończenia studiów. 
Następuje w postaci decyzji dziekana, regulamin wyróżnia dwie grupy przypadków:
- obligatoryjne (gdy dziekan nie ma możliwości podjąć innej decyzji niż ta o skreśleniu),
- fakultatywne (gdy dziekan może pojąć decyzję o skreśleniu z listy studentów, ale nie musi).
Do pierwszej grupy należą przypadki:
1. niepodjęcia studiów,
2. pisemnej rezygnacji ze studiów,
3. niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie,
4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
Do drugiej zaś przypadki:
1. stwierdzenia braku postępów w nauce,
2. nieuzyskania zaliczenia roku w terminie,
3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, pomimo pisemnego wezwania do 

uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty jego doręczenia,
4. niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności 

za studia lub usługi edukacyjne.

Procedury:
Od decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja 
rektora jest ostateczna.

Źródło: § 35 ust. 1–3 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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Średnia ocen 
Statystyka będąca średnią ważoną z wagami określonymi przez wartości odpowiednich punk-
tów ECTS ze wszystkich uzyskanych w danym okresie ocen z egzaminów lub ocen końcowych z 
przedmiotu, w tym także niedostatecznych.

Wzór: S=(ax+by+…cz)/(a+b+c) gdzie:
S - średnia ocen z danego okresu
x, y, z - oceny z przedmiotów uzyskane przez studenta w tym okresie
a, b, c - liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotom, z których student uzyskał oceny x, y, z 

Źródło: § 5 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich
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TTok studiów
Przebieg studiów, którego początek wyznacza uzyskanie statusu studenta UJ a koniec ukończe-
nie studiów albo skreślenie z listy studentów. Tok studiów określa regulamin studiów. W przy-
padku skreślenia z listy studentów przerwany w taki sposób tok studiów można kontynuować 
korzystając z instytucji wznowienia studiów.
Patrz: Wznowienie studiów.

Źródło: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
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Ukończenie studiów  
Realizacja przez studenta wszystkich warunków określonych w programie studiów i planie 
kształcenia, która kończy się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia (studia pierwszego 
stopnia) lub drugiego stopnia (studia drugiego stopnia). 

Źródło: Rozdział IV Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym- art. 2 ust. 1 pkt 6,7
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UUmowa o warunkach odpłatności za studia  
i usługi edukacyjne
Przebieg studiów, którego początek wyznacza uzyskanie statusu studenta UJ a koniec ukończe-
nie studiów albo skreślenie z listy studentów. Tok studiów określa regulamin studiów. W przy-
padku skreślenia z listy studentów przerwany w taki sposób tok studiów można kontynuować 
korzystając z instytucji wznowienia studiów.
Patrz: Wznowienie studiów.

Źródło: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
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Urlop od zajęć  
Czasowe zawieszenie obowiązków studenta na okres, w którym student nie musi uczęszczać na 
zajęcia oraz ich zaliczać lub podchodzić do egzaminów. Urlop od zajęć udzielany jest w wymia-
rze semestralnym. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem 
prawa do korzystania z pomocy materialnej, chyba że przepisy dotyczące tej pomocy stanowią 
inaczej. W okresie urlopu student może za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określo-
nych brać udział w zajęciach oraz zaliczać przedmioty objęte programem studiów. 
Są dwa typu urlopów:
- urlop studencki
- urlop dziekański

Procedury - urlop studencki:
1. Możliwy dla studenta, który zaliczył pierwszy rok studiów.
2. Warunkiem skorzystania z niego jest złożenie odpowiedniego wniosku i odpowiedniej dekla-

racji do dziekana ze wskazaniem długości trwania urlopu.
3. Łączny wymiar urlopu studenckiego w trakcie toku studiów wynosi dwa semestry. 

Procedury - urlop dziekański:
1. Udzielany jest przez dziekana na wniosek studenta.
2.Udzielany jest ze względu na ważne okoliczności uniemożliwiające udział w zajęciach dydak-

tycznych, w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, niepełnosprawności lub związane z 
urodzeniem i wychowywaniem dziecka. Łączny wymiar urlopu dziekańskiego nie może być 
dłuższy niż 4 semestry.

3. Student może ubiegać się o urlop dziekański bezpośrednio po zaistnieniu jego przyczyny.
4. Niedopuszczalne jest udzielenie urlopu dziekańskiego za okres miniony bądź w trakcie trwania 

sesji egzaminacyjnej, chyba że przyczyna uzasadniająca udzielenie urlopu powstała wcześniej.



Słownik terminów regulaminowych

59
U

rl
op

 o
d 

za
ję

ć 

U5. Uczestnictwo w zajęciach i zdawanie egzaminów wymaga przedłożenia dziekanowi zaświad-
czenia o braku przeciwwskazań do podejmowania tych działań w przypadku urlopu ze 
względów zdrowotnych. . 

Źródło: § 34, § 35, § 36 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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Wpis (na kolejny rok studiów)  
Potwierdzenie zaliczenia danego roku studiów skutkujące obecnością w kategorii studentów 
uprawnionych do zaliczenia kolejnego roku studiów. 

Procedury:
1. Z reguły następuje automatycznie, po zgłoszeniu programu do rozliczenia w USOS.

Źródło: § 9 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich

W
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WWpis warunkowy
Wpis dokonany pomimo niewypełnienia przez studenta wszystkich wymogów zaliczenia roku 
studiów.

Procedury:
1. Decyzję w sprawie dokonania wpisu warunkowego wydaje w formie decyzji dziekan.
2. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie przez studenta co najmniej 50 pkt ECTS (próg 

może być niższy dla studentów studiów niestacjonarnych) oraz innych warunków określo-
nych w programie studiów. Program studiów może dopuszczać możliwość skorzystania z 
ww. wpisu także w sytuacji niezrealizowania określonych w programie studiów warunków 
zaliczenia danego roku studiów.

3. W przypadku uzyskania wpisu warunkowego student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów, 
która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku studiów oraz spełnić inne 
warunki przewidziane w programie studiów do końca roku, na który uzyskał wpis. Szczegó-
łowe warunki i zasady uzupełnienia różnicy punktowej określa rada wydziału.

Źródło: § 10 ust. 6–13 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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Wydział  
Podstawowa jednostka Uniwersytetu, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów.
Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów i doktorantów oraz kadry naukowej i 
dydaktycznej a także badania naukowe. Wydział utrzymuje związki z praktyką oraz z krajowymi 
i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi, naukowo - dydaktycznymi, kulturalny-
mi i oświatowymi. Jego organami są: Rada Wydziału i Dziekan.

Źródło: § 47, § 48 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
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WWznowienie studiów
Kontynuacja toku studiów przerwanego skreśleniem z listy studentów roku drugiego lub wyż-
szego. Wznowienie studiów dopuszczalne jest tylko raz, w ramach tego samego kierunku lub 
specjalności studiów. Wznowienie studiów nie jest dopuszczalne, gdy skreślenie z listy studen-
tów nastąpiło z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

Procedury:
1. Wniosek o wznowienie studiów osoba zainteresowana składa do dziekana, który wyraża zgodę.
2. Od daty skreślenia z listy studentów nie może minąć więcej niż pięć lat, ale dziekan może 

postanowić inaczej.
3. W przypadku uwzględnienia wniosku, dziekan określa liczbę punktów ECTS podlegających 

uwzględnieniu i ustala rok studiów, na który zostaje wpisany student wznawiający studia, 
biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe. Określając liczbę punktów ECTS dzie-
kan kieruje się programem kształcenia obowiązującym w danym roku akademickim na da-
nym kierunku lub specjalności studiów. W przypadku stwierdzenia różnic programowych 
dziekan może określić niższą liczbę punktów ECTS podlegających uwzględnieniu lub w ogó-
le nie uwzględniać zaliczenia danego przedmiotu. 

4. Wznowienie studiów uważa się za kontynuację poprzedniego toku studiów.
5. Wznowienie studiów jest dopuszczalne od początku roku akademickiego.

Źródło: § 36 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich
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Zajęcia dydaktyczne
Zbiór typów zajęć, których celem jest realizacja programu kształcenia i planu studiów. Wyróżnić 
można następujące typy zajęć dydaktycznych:
- wykład – rodzaj zajęć dla większej liczby studentów (często dla całego roku) w formie mono-

logu wykładowcy,
- laboratorium – zajęcia praktyczne dla studentów będące odmianą ćwiczeń, odbywające się w 

pomieszczeniach wyposażonych w aparaturę do prowadzenia badań,
- ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne odbywające się w małych grupach, ich celem jest pogłębianie 

zagadnień przekazanych na wykładzie,
- konwersatorium – forma zajęć polegająca na prowadzeniu ze studentami rozmów i dyskusji 

na dany temat,
- seminarium – celem zajęć są dokładne studia z wybranej dziedziny, mają one przygotować do 

napisania i obrony pracy dyplomowej,
- proseminarium – zajęcia przygotowujące do samodzielnej pracy seminaryjnej,
- praktyki – zajęcia praktyczne odbywające się m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach, urzę-

dach, szpitalach, placówkach oświaty; miejsce praktyk powinno być powiązane z zakresem 
studiów; o praktyki student może ubiegać się za pośrednictwem uczelni, np. poprzez stu-
denckie Biuro Karier UJ lub samodzielnie; dziekan lub dyrektor instytutu mogą zwolnić stu-
denta z odbywania praktyk w całości lub części, jeżeli student wykonał pracę spełniającą cele 
praktyki.

W przypadku gdy w trakcie roku akademickiego nastąpi zmiana harmonogramu zajęć, student 
ma prawo zrezygnować z zaliczenia zadeklarowanego przedmiotu, zgłaszając rezygnację dzieka-
nowi wydziału w terminie 7 dni od zmiany harmonogramu.

Źródło: § 1 ust. 2 lit. f Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich
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ZZmiana kierunku studiów
Przeniesienie się studenta na inny kierunek studiów.

Procedury:
1. Dostępna dla studentów, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów.
2. Zgodę na zmianę kierunku studiów wydaje dziekan.
3. W tym przypadku, student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi wniosek wraz z uzasadnie-

niem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się prze-
nieść oraz z dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów

Źródło: § 30 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich
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Zmiana uczelni
Przeniesienie się studenta na inną uczelnię.

Procedura przeniesienia się z innej uczelni na UJ:
1. Dostępna dla studentów, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów.
2. Zgodę na przeniesienie studenta wydaje dziekan w formie decyzji.
3. W tym przypadku student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi wniosek wraz z uzasadnie-

niem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się prze-
nieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów

Źródło: § 31 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich
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WAŻNIEJSZE WZORY PISM DLA STUDENTÓW 

1. Studenci kontynuujący studia rozpoczęte przed 2012 rokiem.  

Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres: ………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału … UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu … UJ 

W N I O S E K  
o  w y r a ż e n i e  z g o d y  n a  w z n o w i e n i e  s t u d i ó w  

Na podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zwracam się z prośbą o 

wyrażenie zgody na wznowienie studiów na kierunku (nazwa kierunku) w roku akademickim 20../20.. . 

Jednocześnie oświadczam, że skreślenie mnie z listy studentów nie nastąpiło z powodu ukarania karą 

dyscyplinarną oraz że ubiegam się o wznowienie studiów po raz pierwszy. 

Data wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów: (dd/mm/rrrr) 

Sygnatura decyzji: …………… 

Powód skreślenia: …………… 

Uzasadnienie 

Swoją prośbę motywuję (…) 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres: ………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału … UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu … UJ 

W N I O S E K  
 o  w p i s  n a  k o l e j n y  r o k  s t u d i ó w  

Na podstawie § 10 ust. 6 i 7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zwracam się z prośbą o wpisanie 

mnie warunkowo na ……… rok studiów. 

Uzasadnienie 

W roku akademickim 20…./20…. uzyskałem/am (ilość zdobytych punktów ECTS). Liczba ta nie jest 

wystarczająca do zaliczenia roku studiów. W związku z tym, w celu umożliwienia dalszego 

studiowania, proszę o udzielenie zgody na wpis warunkowy na następny rok studiów. 

Zobowiązuję się do uzupełnienia różnicy punktowej z podanego/podanych poniżej 

przedmiotu/przedmiotów w wysokości ……… pkt. do końca roku akademickiego 20…/20… r. 

Nazwa przedmiotu        Liczba punktów ECTS 
1…………………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………………….. 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne)  
Adres:.………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału … UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu … UJ 

WNIOSEK 
o  p r z e p i s a n i e  o c e n y  z  p r z e d m i o t u  

Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu studiów zwracam się z prośbą o przepisanie oceny z 

przedmiotu ……………………………………………………… oraz zaliczenie punktów ECTS. 

Prośbę swoją motywuję zaliczeniem wymienionego wyżej przedmiotu w roku akademickim 

……… podczas/na kierunku………………………1. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki2: 

1. ……………………………………………………………………………………….…... 

2. …………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Należy podać wymianę studencką, w której brano udział lub kierunek studiów, na którym przedmiot został 

zaliczony. 
2 Do wniosku należy załączyć potwierdzenie uzyskania zaliczenia z przedmiotu, np. kartę przebiegu studiów 

potwierdzoną w Sekretariacie ds. studenckich. 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres: ………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 
Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału … UJ /  
Dyrektor ds. studenckich 
Instytutu … UJ 

WNIOSEK 
o  w y r a ż e n i e  z g o d y  n a  p o w t a r z a n i e  r o k u  

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na 
powtarzanie ................ roku studiów na kierunku …………………. w roku akademickim 
20…./20…. oraz o zgodę na powtarzanie niżej wymienionych przedmiotów: 
1. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
2. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
3. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
4. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 

Ponadto zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach oraz zdawanie 

egzaminów przewidzianych dla kolejnego roku z niżej wymienionych przedmiotów: 

1. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
2. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
3. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
4. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
5. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
6. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
7. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
8. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 

Z poważaniem 
………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 
 



Słownik terminów regulaminowych

72

W
zo

ry
 p

ism

Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres: ………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału … UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu … UJ 

W N I O S E K  
o  zgodę  na  po wt ar zan ie  przedmio tu  w ramac h  t ego  samego  roku  s tud iów 

Na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zwracam się z prośbą o 
wyrażanie zgody na powtórzenie przedmiotu: 
……………………………………………………………………………………………… 
(przedmiot + forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) + liczba punktów ECTS) 
przed zakończeniem bieżącego roku akademickiego 20…../20..... 

Uzasadnienie 

Swoją prośbę motywuję tym, że nie zaliczyłem/am wyżej wymienionego/wymienionych 
przedmiotu/przedmiotów z powodu3…………………………... Zaliczenie tego/tych 
przedmiotu/przedmiotów pozwoli mi ukończyć studia w obecnym roku akademickim, dzięki czemu 
będę mógł/mogła4…………………………………………………….… 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 
1.  

                                                 
3  np. trudnej sytuacji zdrowotnej 
4  np. uczestniczyć w rekrutacji na studia II stopnia 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu: ................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne)  
Adres: ………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału … UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu … UJ 

W N I O S E K  
o  s k r e ś l e n i e  z  l i s t y  s t u d e n t ó w  

Uprzejmie informuję, że (data) rezygnuję ze studiów na kierunku …………….. na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim proszę o 

wykreślenie mnie z listy studentów oraz zwrot moich dokumentów. 

Uzasadnienie 

Powodem mojej rezygnacji jest (…)5 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 

                                                 
5  np. podjęcie przeze mnie studiów na innym kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim / podjęcie przeze mnie 

studiów na innej uczelni / są sprawy osobiste. 
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2. Studenci rozpoczynający studia po 2012 roku. 

Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres:.………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość)  
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału … UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu… UJ 

W N I O S E K  
o  w y r a ż e n i e  z g o d y  n a  w z n o w i e n i e  s t u d i ó w  

Na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zwracam się z prośbą o 

wyrażenie zgody na wznowienie studiów na kierunku6 ……. w roku akademickim 20../20.. 

Jednocześnie oświadczam, iż skreślenie mnie z listy studentów nie nastąpiło z powodu ukarania 

karą dyscyplinarną oraz że ubiegam się o wznowienie studiów po raz pierwszy. 

Data wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów: (dd/mm/rrrr) 

Sygnatura decyzji …………………. 

Powód skreślenia: ……………... 

Uzasadnienie 

Swoją prośbę motywuję (…) 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 

                                                 
6 Proszę podać kierunek studiów. 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres: ………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 
Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału…… UJ /  
Dyrektor ds. studenckich 
Instytutu… UJ 

W N I O S E K  
 o  w p i s  n a  k o l e j n y  r o k  s t u d i ó w  

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zwracam się z prośbą o wpisanie 

mnie warunkowo na ……… rok studiów. 

Uzasadnienie 

W roku akademickim 20…./20…. uzyskałem/am .............… punktów ECTS. Nie spełniłem/am 

wymogu …………………………..7, określonego programem studiów. W związku z tym, w celu 

umożliwienia dalszego studiowania, proszę o udzielenie zgody na wpis warunkowy na następny rok 

studiów. 

Zobowiązuję się do uzupełnienia różnicy programowej z podanego/podanych poniżej 

przedmiotu/przedmiotów w wysokości ……… pkt. do końca roku akademickiego 20…/20… r. 

Nazwa przedmiotu        Liczba punktów ECTS 

1…………………………………………………………………………………………...……….. 
2……………………………………………………………………………………………...…….. 

Z poważaniem 

………………….……….

                                                 
7 Wpisać wymóg określony programem studiów np. przedmiot, który jest obligatoryjnie wymagany do zaliczenia roku 
akademickiego. 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres:.………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału … UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu… UJ 

WNIOSEK  
o  u w z g l ęd n i e n i e  z a l i c z e n i a  z  p r z e d m i o t u  

Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu studiów zwracam się z prośbą o przepisanie oceny z 

przedmiotu ……………………………………………………… oraz zaliczenie punktów ECTS. 

Prośbę swoją motywuję zaliczeniem wymienionego wyżej przedmiotu w roku akademickim 

………………… na kierunku/wymianie studenckiej ……………..8. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki9: 

1. …………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………… 

                                                 
8 Należy podać rok akademicki, a także wymianę studencką, w której brano udział lub kierunek studiów, na którym 
przedmiot został zaliczony. 
9 Do wniosku należy załączyć potwierdzenie uzyskania zaliczenia z przedmiotu np. kartę przebiegu studiów 
potwierdzoną w Sekretariacie ds. studenckich. 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:.................................. 
Rok studiów:.............................. 
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres:.………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 

Prodziekan ds. studenckich 

Wydziału…… UJ /  

Dyrektor ds. studenckich 

Instytutu… UJ 

W N I O S E K  
o  s k r e ś l e n i e  z  l i s t y  s t u d e n t ó w  

Uprzejmie informuję, że rezygnuję ze studiów na kierunku …………….. na Uniwersytecie 

Jagiellońskim zgodnie z § 35 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Proszę o wykreślenie mnie 

z listy studentów oraz zwrot moich dokumentów. 

Uzasadnienie 

Powodem mojej rezygnacji jest…10 

 

Z poważaniem 

………………….……….
(podpis wnioskodawcy) 

                                                 
10 np.  podjęcie przeze mnie studiów na innym kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim/ podjęcie przeze mnie studiów 
na innej uczelni/ są sprawy osobiste. 
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Kraków, dnia …….. 20…. r. 
………………………………... 
(nazwisko i imię) 
Nr albumu:................................. 
Rok studiów:..............................  
Tryb studiów:…………………. 
(stacjonarne/niestacjonarne) 
Adres:.………………………… 
(nr kodu pocztowego, miejscowość) 
………………………………… 
(ulica/osiedle, nr domu/mieszkania) 
Dane kontaktowe: 
………………………………… 
(telefon) 
………………………………… 
(e-mail) 

Sz. P. prof. dr hab. 
Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału … UJ /  
Dyrektor ds. studenckich 
Instytutu… UJ 

WNIOSEK 
o  w y r a ż e n i e  z g o d y  n a  p o w t a r z a n i e  r o k u  

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zwracam się z prośbą o 
wyrażenie zgody na powtarzanie .........................11 roku studiów na kierunku …………………. w 
roku akademickim 20…./20…. oraz o zgodę na powtarzanie niżej wymienionych przedmiotów: 

1. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
2. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
3. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
4. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 

Ponadto zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach oraz zdawanie 

egzaminów przewidzianych dla kolejnego roku z niżej wymienionych przedmiotów: 

1. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
2. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
3. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
4. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
5. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
6. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
7. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 
8. .............................................................................................(wykł.) ............pkt. 

Z poważaniem 
………………….………. 

                                                 
11 Należy wpisać rok studiów, który chcemy powtarzać. 

Inne pisma znajdują się na stronie internetowej Samorządu Studentów.
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