
 
 

75.0200.128.2022 

 

Zarządzenie nr 131 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 21 listopada 2022 roku 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

7  lipca 2021 roku w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, 

wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad 

zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy 

Collegium Medicum) 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 roku 

w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania 

programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium 

Medicum) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 4 w ust. 7 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
 

„8) odpowiada za analizę programu studiów i poprawność wprowadzonych zmian.”; 
 

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 

„1. Dziekan przekazuje Rektorowi wniosek zawierający projekt programu studiów 

wraz z uzupełnionymi sylabusami, opinię Zespołu, o której mowa w § 5 ust. 2, 

opinię właściwego organu Samorządu Studentów UJ i odniesienie 

do  ewentualnych uwag zawartych w opiniach do dnia 15 listopada roku 

poprzedzającego rok akademicki, od którego ma być rozpoczęte prowadzenie 

studiów. 

  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie programu studiów 

Rektor zobowiązuje dziekana do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem 

odmowy wyrażenia zgody na utworzenie studiów.”; 
 

3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich przewiduje obowiązek zaliczenia przez studenta przedmiotu  

w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, obejmującego 

specjalistyczną terminologię obcojęzyczną z zakresu właściwego dla danego 

kierunku studiów, któremu przypisuje się co najmniej 3 punkty ECTS.”; 
 

 

 



4) w § 9: 
 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
 

„4a. Dopuszcza się przypisanie punktów za zaliczenie części lektoratu, jeżeli 

każdej części lektoratu z osobna przypisano efekty uczenia się oraz określono 

metody ich weryfikacji i oceny.”, 
 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na odstąpienie od 

zasad, o których mowa w ust. 1 i 5. W przypadku wyrażenia takiej zgody  

ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”; 
 

5) w § 12: 
 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
 

„5a. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zmiany 

klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub sugestii zawartych  

w raporcie zespołu oceniającego PKA, Rektor, na wniosek dziekana, może 

wyrazić zgodę na zmianę dyscypliny wiodącej bez konieczności utworzenia 

nowego kierunku studiów. Wyrażenie zgody wymaga uprzedniego 

zasięgnięcia opinii Zespołu. W przypadku wyrażenia takiej zgody ust. 3 i 4 

stosuje się odpowiednio.”, 
 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Zespół z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora może przeprowadzić 

audyt programów studiów i przedstawić zalecenia w zakresie ich 

doskonalenia pod kątem konieczności wprowadzenia w nich zmian od 

nowego cyklu kształcenia.”. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 


