
Uchwała nr 47/V/2020 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 27 maja 2020 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia  

     oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 

  

Działając na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 

2020, poz. 695) w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) stanowi się,  

co następuje:  

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia  

25 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich po § 42 dodaje się § 42a w następującym brzmieniu: 

 

1. „W przypadku, gdy z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uniwersytetu w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie było możliwości 

zrealizowania efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu dziekan może przenieść 

obowiązki dotyczące realizacji i zaliczenia danego przedmiotu wynikające z programu studiów 

na kolejny rok akademicki. W takim wypadku dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady 

samorządu studentów, wyrażonej w terminie 7 dni, przedstawia Prorektorowi UJ ds. dydaktyki 

do akceptacji zbiorczą propozycję dotyczącą przenoszenia określonych obowiązków na 

wydziale.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia roku 

studiów w roku akademickim 2019/2020 ulega pomniejszeniu o liczbę punktów ECTS 

przypisaną do przedmiotu, którego obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na 

kolejny rok akademicki. Studenci kierunku objętego zmianą zobowiązani są do zaliczenia tego 

przedmiotu do końca roku akademickiego 2020/2021. Liczba punktów ECTS wymaganych do 

zaliczenia roku studiów realizowanego w roku akademickim 2020/2021 ulega powiększeniu o 

liczbę punktów ECTS przypisaną do przedmiotu, którego obowiązek realizacji i zaliczenia 

został przeniesiony na ten rok. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dziekan niezwłocznie podaje do wiadomości studentów  

i ogłasza na stronie internetowej wydziału. 

4. Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 dopuszcza się 

możliwość: 

1) wprowadzenia zmian w sylabusach w trakcie roku akademickiego w zakresie formy  

i warunków zaliczenia zajęć, w tym zasad dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia na 

zasadach określonych w zarządzeniu rektora; 



2) podania do wiadomości studentów informacji o terminach egzaminów lub zaliczeń  

na zasadach określonych w zarządzeniu rektora.” 

3) przesunięcia w planie studiów przedmiotów teoretycznych realizowanych zdalnie  

z wyższych lat na niższe na studiach pierwszego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, 

położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia oraz na jednolitych studiach 

magisterskich na kierunku fizjoterapia, kierunku lekarskim oraz kierunku lekarsko-

dentystycznym po uzyskaniu akceptacji wydziałowej rady samorządu studentów”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


