Uchwała nr 53/IV/2017
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
w Uniwersytecie Jagiellońskim
Na podstawie art. 62 ust. 1 oraz art. 161 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842), Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi,
co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015
roku w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w ust. 2 po punkcie l) dodaje się punkt m) w następującym brzmieniu: „ tok studiów –
przebieg studiów uwzględniający w szczególności zrealizowane lata studiów,
w tym wykorzystane urlopy od zajęć i powtarzanie roku studiów.”
2. W § 3 uchyla się ustęp 5;
3. § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Student ma obowiązek złożyć deklaracje wyboru przedmiotów
realizowanych w danym roku studiów i zadeklarować łącznie dla obu semestrów co najmniej 60
punktów ECTS, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2) i § 11. Deklaracje
wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowane
i podpisane egzemplarze do właściwego sekretariatu studenckiego w terminie ustalonym przez
radę wydziału. Rada wydziału może zwolnić z obowiązku składania deklaracji, w przypadku braku
możliwości wyboru przedmiotów przez studenta na danym roku studiów.”
4. W § 4 uchyla się ustęp 9;
5. W § 6 po ustępie 5 dodaje się ustępy 6-9 w następującym brzmieniu:
„ 6. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą, za zgodą dziekana,
uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych
z ich uzdolnieniami, po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów
niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
7.Uczniowie, o których mowa w ust. 6, dopuszczeni do udziału w zajęciach:
1) mają prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Uniwersytetu oraz pomocy
nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu;
2) zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących
w Uniwersytecie;
3) mogą zaliczać zajęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
które dokumentowane są przez Uniwersytet; Rada wydziału może ustalić indywidualny
tryb oraz dodatkowe zasady zaliczania zajęć przez uczniów;
8.Uczniowie niepełnoletni otrzymują indywidualną opiekę wskazanego przez dziekana
nauczyciela akademickiego.
9. W przypadku przyjęcia uczniów, o których mowa w ust. 6, na studia w Uniwersytecie, dziekan
na wniosek studenta w porozumieniu z prowadzącym przedmiot może wyrazić zgodę na

uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu, w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu. §
11 ust. 3 -5 stosuje się odpowiednio.”
6. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie „ W przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki,
dziekan może wyrazić zgodę na ich zaliczenie przez studenta, który posiada udokumentowane
doświadczenie odpowiadające celom i efektom praktyki. ”
7. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Prowadzący przedmiot w porozumieniu z dziekanem ustala
terminy egzaminów lub zaliczeń, a nadto może wyznaczyć inne terminy egzaminów lub zaliczeń
także poza sesją egzaminacyjną, nie później niż do końca letniej sesji poprawkowej. Informacja
o terminach egzaminów lub zaliczeń powinna być podana do wiadomości studentów najpóźniej
na miesiąc przed pierwszym wyznaczonym terminem.”
8. § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Co do zasady co najmniej jeden termin egzaminu powinien być
wyznaczony w sesji zwykłej oraz co najmniej jeden w sesji poprawkowej. W przypadku
przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym ostatni termin egzaminu lub zaliczenia
powinien być wyznaczony do końca zimowej sesji poprawkowej, zaś w przypadku przedmiotów
prowadzonych w semestrze letnim - do końca letniej sesji poprawkowej. W uzasadnionym
przypadku dziekan może wyrazić zgodę na niewyznaczanie terminów w trakcie sesji, pod
warunkiem, że kolejny termin egzaminu zostanie wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 14 dni
od pierwszego terminu egzaminu.”
9. W § 12 uchyla się ustęp 12;
10. § 12 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do ogłoszenia
wyników w systemie USOSweb w terminie 10 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia.”
11. § 12 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „ Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy pisemnej w
terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.”
12. § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:„ W uzasadnionych przypadkach dziekan może jeden raz
w ramach toku studiów wyrazić zgodę na ponowne powtarzanie tego samego albo innego roku
studiów.”
13. § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:„ W uzasadnionych przypadkach dziekan może jeden raz
w ramach toku studiów wyrazić zgodę na powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku
akademickiego przed upływem terminów, o których mowa w § 9 ust. 2, ust. 3 lub 4 zd. 2.
14. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„ Egzamin komisyjny przeprowadza się w terminie od 2 do 14
dni od daty zarządzenia jego przeprowadzenia, po zasięgnięciu opinii zainteresowanego
studenta.”
15. § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem
nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego. Promotorem pracy dyplomowej może być także nauczyciel akademicki
posiadający stopień naukowy doktora zatrudniony na stanowisku adiunkta lub starszego
wykładowcy.”
16. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może określić
dodatkowe wymagania dotyczące prowadzenia prac dyplomowych oraz może upoważnić do ich
prowadzenia osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora niespełniające warunków,
o których mowa w ust.1.”

17. W § 17 uchyla się ustępy 3 oraz 4;
18. § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:„ W uzasadnionych przypadkach dziekan może dokonać zmiany
kierującego pracą dyplomową.”
19. W § 17 ust. 7, § 18 ust. 3, § 19 ust. 1-2, § 21 ust. 1 użyty w odpowiednim przypadku wyraz
„opiekun” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „promotor”.
20. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„ Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy
dyplomowej zaakceptowaną przez promotora pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, najpóźniej do
końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest
warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do
złożenia pracy dyplomowej.”
21. § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„ W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 3, student zobowiązany jest
przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez promotora pracy w wersji
elektronicznej, najpóźniej do końca zimowej sesji poprawkowej (semestru zimowego) w ostatnim
roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do
zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.
22. W § 18 po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w następującym brzmieniu: „Szczegółowe zasady
składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia.”
23. § 20 pkt b) otrzymuje brzmienie: „sprawdzenie
z wykorzystaniem programu antyplagiatowego;”
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24. W § 27 po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu: „ Poza przypadkiem,
o którym mowa w ust.5, studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni,
w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom
kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce
przyjmującej.”
25. § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:„ Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni oraz
zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu określa rada wydziału. § 27
ust. 4 stosuje się odpowiednio.”
26. § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„ Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:
a. ukończyli studia w terminie, o którym mowa w § 18;
b. w trakcie studiów nie korzystali z powtarzania roku studiów;
c. złożyli egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą;
d. uzyskali z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą;
e. uzyskali średnią ważoną ocen z całego toku studiów co najmniej 4,5;
f. w trakcie studiów nie zostali ukarani przez komisję dyscyplinarną.”
27. § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„ Warunek przewidziany w ust. 1 pkt d nie dotyczy kierunków,
na których program studiów nie przewiduje przygotowania i składania prac dyplomowych.”
§2
Tekst jednolity Regulaminu studiów, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz
uchwałą nr 48/IV/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
w Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

