
  

Uchwała nr 25/IV/2022 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

  

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 25/IV/2019 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: 

Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich 

  

Działając na podstawie 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 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574) stanowi się, co następuje:  

§ 1 

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

2019 roku z późn. zm. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 3 ust. 5 skreśla się słowo „programu”. 

 

2. w § 11 po ustępie 7 dodaje się ust. 7a w następującym brzmieniu: „Szczegółowe zasady realizacji 

i zaliczania zajęć ogólnouczelnianych określają odrębne przepisy.” 

3. § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Studentowi przyznaje się punkty ECTS wyłącznie 

wtedy, gdy procedura oceniania wykaże, że osiągnął on zakładane efekty uczenia się dla danego 

przedmiotu/części przedmiotu. Dopuszcza się przypisanie punktów za zaliczenie części przedmiotu 

jeżeli każdej części z osobna przypisano efekty uczenia się oraz określono metody ich weryfikacji 

i oceny.” 

4. § 12 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 

student ma prawo do jednego egzaminu lub zaliczenia poprawkowego na danym roku studiów, 

przed upływem terminu zaliczenia roku studiów. Student może przystąpić do egzaminu 

lub zaliczenia po raz pierwszy w sesji poprawkowej. Student, który przystąpił po raz pierwszy 

do egzaminu lub zaliczenia w ostatnim wyznaczonym terminie, traci prawo do egzaminu 

lub zaliczenia poprawkowego.” 

5. § 12 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Egzamin poprawkowy lub zaliczenie poprawkowe 

w celu poprawy uzyskanej oceny pozytywnej jest niedopuszczalny/niedopuszczalne.” 

6. § 12 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu 

lub zaliczenia w wyznaczonym terminie, student może ten egzamin lub zaliczenie ponownie zdawać 

wyłącznie jako egzamin poprawkowy lub zaliczenie poprawkowe, chyba że wyznaczono dodatkowy 

termin egzaminu lub zaliczenia na zasadach określonych w ust. 11.” 

7. § 12 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: „Na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ciągu 

7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu lub zaliczenia, koordynator przedmiotu może uznać 

za usprawiedliwione nieprzystąpienie do tego egzaminu lub zaliczenia, wyznaczając dodatkowy 

termin egzaminu lub zaliczenia, nie później niż do końca danego roku akademickiego; dotyczy 

to także egzaminu lub zaliczenia poprawkowego. Przywrócenie dodatkowego terminu egzaminu 

lub zaliczenia jest niedopuszczalne.” 



  

8. § 12 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: „Niespełnienie przez studenta warunków 

dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia lub nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia z innych 

przyczyn nie stanowi podstawy do wpisania oceny niedostatecznej z tego egzaminu lub zaliczenia. 

Nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia odnotowuje się w dokumentacji przebiegu studiów.” 

9. § 12 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: „Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy 

pisemnej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzyskania 

w pierwszym terminie oceny niedostatecznej wgląd musi zostać umożliwiony przed egzaminem 

lub zaliczeniem poprawkowym z danego przedmiotu. Wyznaczane są co najmniej dwa terminy, 

w których możliwy jest wgląd do pracy. Podczas wglądu do pracy udostępniany jest studentowi 

w szczególności arkusz egzaminacyjny lub zaliczeniowy oraz praca studenta zawierająca 

udzielone odpowiedzi.” 

10. §14 ust. 5a otrzymuje następujące brzmienie: „Przepis ust. 5 stosuje się także do zaliczenia 

końcowego, jeśli metody kształcenia i metody weryfikacji to umożliwiają. W przypadku 

przedmiotów sekwencyjnych, których zaliczenie warunkuje możliwość udziału w przedmiotach 

kolejnego semestru, termin na złożenie podania wynosi 5 dni od daty ogłoszenia oceny z drugiego 

terminu egzaminu lub zaliczenia końcowego.” 

11. § 23 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów 

Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu. 

Szczegółowe zasady wydawania dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu 

do dyplomu określają odrębne przepisy.” 

12. w § 23 skreśla się ust. 7 

13. uchyla się § 43 

§ 2 

Tracą moc: 

1. 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.   

2. Uchwała nr 20/III/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich. 

§ 3 

Tekst jednolity Regulaminu studiów, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

  


