75.0200.84.2020
Zarządzenie nr 87
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 31 lipca 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 30 września 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych
z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS
na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 344 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w związku
z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496) zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku
w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć
dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiach magisterskich w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) podpięcie – przypisanie przedmiotu, na który wpisany jest student, do programu, który
student realizuje i w ramach którego ma być rozliczany przedmiot. Odbywa się przez
wskazanie w USOSweb (przez studenta) lub w USOS (przez pracownika sekretariatu)
właściwego kodu programu oraz etapu studiów. Przedmioty powinny zostać podpięte
pod program i odpowiedni etap studiów. Podpięcie pod etap może zostać uzupełnione
w terminie późniejszym, jeżeli w momencie wpisu na przedmiot odpowiedni etap
studiów dla studenta jeszcze nie istnieje, w szczególności dla przedmiotów
realizowanych awansem, kursów realizowanych w Studium Pedagogicznym UJ lub
przedmiotów w rejestracji na kolejny rok akademicki uruchamianej przed rozliczeniem
poprzedniego roku. Kursy realizowane w ramach wolnych żetonów w Jagiellońskim
Centrum Językowym powinny zostać podpięte tylko pod program, z wykorzystaniem
opcji „R – rezygnacja z zaliczenia”. Nie będą one brane pod uwagę w procesie
rozliczenia studiów, uwzględniane w średniej ocen ani wykazywane w deklaracjach,
chyba że dziekan wydziału na wniosek studenta postanowi inaczej; w takiej sytuacji
pracownik sekretariatu dokonuje modyfikacji podpięcia. Przedmioty nieobjęte
programem studiów, na realizację których dziekan wyraził zgodę na podstawie § 27
ust. 1 Regulaminu studiów, a które nie zostały włączone do programu studiów, powinny
zostać podpięte tylko pod program, z ustawieniem opcji „X – rezygnacja z oceny
i punktów”. Modyfikacji podpięcia dokonuje pracownik sekretariatu. Przedmioty te nie

będą uwzględniane w procesie rozliczenia studiów, w średniej ocen ani wykazywane
w deklaracjach. Będą mogły zostać uwzględnione w suplemencie do dyplomu jako
dodatkowe osiągnięcia;”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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