
 
 

Uchwała nr 73/IV/2014 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
 
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz   
                      jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2) oraz art. 161 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm) stanowi się, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale nr 41/VI/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku 
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr 10/II/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 
2011 r., uchwałą nr 19/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 
r. oraz uchwałą nr 42/IV/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2012 
r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) W § 4 ust. 5 po słowach „w danym roku studiów” dodaje się po przecinku słowa „jednak 
nie później niż do 7 listopada w przypadku przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym  
i całorocznych oraz nie później niż do 22 marca w przypadku przedmiotów realizowanych  
w semestrze letnim.”; 
 

2) W § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: „Szczegółowe zasady 
zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego 
znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa Rektor  
w drodze zarządzenia.”; 
 

3) W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Prowadzący przedmiot w porozumieniu 
z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej 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 rozpoczęciem sesji zwykłej.”; 

 
4) W § 12 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w następującym brzmieniu: „Student 

przystępujący do egzaminu lub innych sprawdzianów jest zobowiązany – w razie 
wezwania – okazać dokument potwierdzający tożsamość.”; 
 

5) W § 12 ust. 10 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się zwrot „jednak nie później 
niż do 30 września, zaś w przypadku ocen wystawionych w semestrze zimowym nie 
później niż do 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej.”; 
 



6) Po § 12 dodaje się § 12a  w następującym brzmieniu: „1. W przypadku uzasadnionego 
podejrzenia przypisania sobie przez studenta autorstwa części lub całości cudzego 
utworu prowadzący przedmiot niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie na piśmie 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 
2. W razie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, kierownik 
podstawowej jednostki organizacyjnej kieruje do Rektora wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec studenta. 
3. Skierowanie wniosku, o którym mowa w ust. 2, skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia, 
a w przypadku przedmiotu kończącego się wystawieniem oceny skutkuje oceną 
niedostateczną.”; 

7) W § 18 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w następującym brzmieniu: „Student jest 
zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna pracy 
najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 1a.”; 
 

8) W § 25 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu: „W przypadku zajęć 
nieobjętych planem studiów realizowanych w jednostkach pozawydziałowych  
i międzywydziałowych ust. 3 stosuje się odpowiednio.”; 
 

9) W § 30 ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się zwrot „i nie może trwać dłużej niż  
2 semestry, z zastrzeżeniem ust. 6” oraz skreśla się zdanie drugie; 
 

10) W § 30 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Student, który zaliczył pierwszy rok 
studiów, może skorzystać z urlopu studenckiego przedkładając deklarację o zamiarze 
skorzystania z tego urlopu kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej, 
wskazując wymiar urlopu.  Urlop studencki nie może trwać dłużej niż dwa semestry. 
W przypadku skorzystania w trakcie toku studiów z jednego semestru urlopu 
studenckiego, student ma prawo do tego urlopu wyłącznie w wymiarze jednego 
semestru.”; 
 

11) W § 30 ust. 6 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: „Łączny wymiar urlopu 
dziekańskiego nie może być dłuższy niż 4 semestry.”; 

 
12) W § 38 skreśla się ust. 13.  

§ 2 
W uchwale nr 43/IV/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku 
w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „W przypadku kierunków 
studiów związanych z kształceniem językowym, rada podstawowej jednostki 
organizacyjnej, uchwalając  plan studiów i program kształcenia, może wprowadzić 
obowiązek składania określonych egzaminów, w tym dyplomowych, oraz składanie 
prac dyplomowych w języku obcym.”; 
 

2) W § 4 ust. 5 otrzymuje następujące 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 podstawowej 
jednostki organizacyjnej, jednak nie później niż do 7 listopada w przypadku 
przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całorocznych oraz nie później niż 
do 22 marca w przypadku przedmiotów realizowanych w semestrze letnim. Student 
zobowiązany jest zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem 
studiów. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić z obowiązku 
składania deklaracji, w przypadku braku możliwości wyboru przedmiotów przez 
studenta na danym roku studiów.”;  
 

3) W § 4 ust. 6 po słowach „program kształcenia” skreśla się zwrot „oraz”; 
 

4) W § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu: „Student ma prawo 
zrezygnować z zadeklarowanego przedmiotu, w przypadku zmiany w trakcie roku 
akademickiego harmonogramu prowadzenia zajęć. Student zobowiązany jest zgłosić 
kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej rezygnację w terminie 7 dni  od 
zaistnienia przyczyny uzasadniającej rezygnację.”; 
 

5) W § 10 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w następującym brzmieniu: „W przypadku, o 
którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2) rada podstawowej jednostki organizacyjnej może 
określić niższą liczbę punktów ECTS wymaganą do uzyskania wpisu, o którym mowa 
w ust. 6.”; 
 

6) W § 11 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: „Szczegółowe zasady 
zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego 
znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa Rektor w 
drodze zarządzenia.”; 
 

7) W § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Studentom przyznaje się punkty 
ECTS wyłącznie wtedy, gdy procedura oceniania wykaże, że osiągnęli oni zakładane 
efekty kształcenia dla danego przedmiotu/formy zajęć. Jeżeli w skład przedmiotu 
wchodzi więcej niż jedna forma zajęć, program kształcenia może przewidywać 
uzyskanie punktów ECTS za zaliczenie każdej z tych form z osobna pod warunkiem 
przypisania każdej z form efektów kształcenia oraz określenia metod ich weryfikacji i 
oceny.”; 
 

8) W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Prowadzący przedmiot w porozumieniu 
z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej 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 rozpoczęciem sesji zwykłej.”; 

9) W § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu: „Student przystępujący 
do egzaminu lub zaliczenia jest zobowiązany – w razie wezwania – okazać dokument 
potwierdzający tożsamość.”; 

10) W § 12 ust. 12 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się zwrot „jednak nie później 
niż do 30 września, zaś w przypadku ocen wystawionych w semestrze zimowym nie 
później niż do 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej.”; 

11) Po § 12 dodaje się § 12a  w następującym brzmieniu: „1. W przypadku uzasadnionego 
podejrzenia przypisania sobie przez studenta autorstwa części lub całości cudzego 



utworu prowadzący przedmiot niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie na piśmie 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 
2. W razie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, kierownik 
podstawowej jednostki organizacyjnej kieruje do Rektora wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec studenta. 
3. Skierowanie wniosku, o którym mowa w ust. 2, skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia, 
a w przypadku przedmiotu kończącego się wystawieniem oceny skutkuje oceną 
niedostateczną.”; 

12) W § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Student jest 
zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna pracy 
najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.”; 

13) W § 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „W przypadku zajęć 
nieobjętych planem studiów realizowanych w jednostkach pozawydziałowych i 
międzywydziałowych ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

14) W § 29 ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się zwrot „i nie może trwać dłużej niż 2 
semestry, z zastrzeżeniem ust. 6” oraz skreśla się zdanie drugie; 

15) W § 29 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Student, który zaliczył pierwszy rok 
studiów, może skorzystać z urlopu studenckiego przedkładając deklarację o zamiarze 
skorzystania z tego urlopu kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej, 
wskazując wymiar urlopu.  Urlop studencki nie może trwać dłużej niż dwa semestry. 
W przypadku skorzystania w trakcie toku studiów z jednego semestru urlopu 
studenckiego, student ma prawo do tego urlopu wyłącznie w wymiarze jednego 
semestru.”;  

16) W § 29 ust. 5 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: „Łączny wymiar urlopu 
dziekańskiego nie może być dłuższy niż 4 semestry.”; 

17) W § 39 skreśla się ust. 6. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


