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UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI
DO-0132/l0/2008

Pismo okólne nr 10
Prorektora UJ ds. dydaktyki

z 21 lipca 2008 roku

w sprawie: procedur zwi¹zanych z elektroniczn¹ legitymacj¹ studenck¹

W celu uzupe³nienia procedur zwi¹zanych z wydawaniem, przed³u¿aniem
i deponowaniem ELS, ustalam co nastêpuje:

n §1 I
}

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest wydawana ka¿demu studentowi !
przyjêtemu na studia na Uniwersytecie Jagielloñskim, o ile: .

1) ma on przydzielony numer albumu z puli centralnej; ::
2) posiada ELS, na której nie ma ju¿ miejsca na naklejenie kolejnego

hologramu;
3) koñczy studia, na których mia³ wydan¹ legitymacjê kartonow¹,

a kontynuuje studia w ramach innego kierunku prowadzonego na UJ.

§2

Je¿eli student studiuje na wiêcej ni¿ jednym kierunku studiów, to ELS jest przed³u¿ana
w jednostce, która prowadzi podstawowy kierunek studiów danego studenta.

§3

n Student, który pos³ugiwa³ siê ELS, koñcz¹c studia (lub w przypadku skreœlenia z listy
studentów):

1) zwraca legitymacjê - jeœli nie studiuje na innym kierunku; zwrócona
legitymacja jest przechowywana w teczce akt studenta i nie powinna
byæ anulowana w USOS;

2) zachowuje dotychczasow¹ legitymacjê - jeœli jest jednoczeœnie
studentem innego kierunku studiów; w teczce akt studenta
w jednostce, w której koñczy on studia pozostaje wówczas podpisany
przez studenta wniosek o wydanie legitymacji, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszego pisma.

~4

ELS powinna byæ anulowana w USOS wy³¹cznie w przypadku:

1) zg³oszenia jej utraty przez studenta;
2) zmiany danych studenta drukowanych na legitymacji;
3) gdy student nie zwróci legitymacji w terminie 7 dni od daty

uprawomocnienia skreœlenia z listy studentów.
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§5

W razie omy³kowego anulowania legitymacji nale¿y zwróciæ siê do Zespo³u USOS
w celu cofniêcia tej operacji.

§6

Zdeponowana w teczce akt absolwenta legitymacja mo¿e byæ mu ponownie wydana na
jego wniosek, jeœli kontynuuje on kszta³cenia w UJ. W tym celu - po dokonaniu wpisu
na studia - osoba ta musi z³o¿yæ pisemny wniosek (na formularzu, o którym
mowa w § 3 pkt 2 w jednostce), do której legitymacja zosta³a wczeœniej zwrócona:

1) pracownik administracyjny UJ, który wydaje legitymacjê ma
obowi¹zek sprawdzenia, czy prosz¹cy o wydanie legitymacji zosta³
wpisany na studia w UJ;

2) odbiór ELS absolwent potwierdza w³asnorêcznym, czytelnym
podpisem z³o¿onym na wniosku; podpisany wniosek do³¹cza siê do
teczki akt absolwenta;

3) ELS, której wa¿noœæ nie up³ynê³a (tzn. oznakowana hologramem ,
r-'\ wa¿nym do 31 paŸdziernika danego roku) mo¿e byæ wydana z akt j'

,f
absolwenta po 30 wrzeœnia; !

4) ELS, której wa¿noœæ up³ynê³a mo¿e byæ wydana nie wczeœniej ni¿ po .f
15 wrzeœnia; ~

5) je¿eli z³o¿enie wniosku o wydanie ELS nast¹pi po 1 paŸdziernika
danego roku akademickiego, to czas oczekiwania studenta na jej
odbiór z jednostki, gdzie by³a dotychczas przechowywana nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 3 dni robocze;

6) wa¿noœæ odebranej ELS jest przed³u¿ana w jednostce, w której studia
s¹ kontynuowane, poprzez oznakowanie hologramem.

'--7~:t ~--- § 7

Pismo niniejsze wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

!'
Z upowa¿nienia Rektora

prOrekj ::so d~k
Prof. dr hab. Maria Szewczyk

Otrzymuj¹:
- Rektorzy
- Wydzia³y
- Instytuty .-.³

- Dzia³ Nauczania
- USOS
- BOSZ
- Biuro Pe³nomocnika ds. osób niepe³nosprawnych
- Samorz¹d Studentów
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Za³¹cznik do Pisma okólnego nr 10
Prorektora UJ ds. dydaktyki z 21 lipca 2008 roku

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI- -- --- Uprzedzony/-a o odpowiedzialnoœci karnej za przestêpstwo okreœlone w art. 233 § 6

w zw. z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 ze zm.), oraz o odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), :J
niniejszym oœwiadczam, ¿e podj¹³em/podjê³am dalsze kszta³cenia w ramach studiów
prowadzonych na Uniwersytecie Jagielloñskim. W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z j

n proœb¹ o ponowne wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej. I
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/miejsce i data! /czytelny podpis - imiê i nazwisko wnioskodawcy/

Art. 233 § 1 k.k.: "Kto, sk³adaj¹c zeznanie maj¹ce s³u¿yæ za dowód w postêpowaniu s¹dowym lub w innym
postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdê lub zataja prawdê podlega karze
pozbawienia wolnoœci do lat 3".
Art. 233 § 6 k.k.:"Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje siê odpowiednio do osoby, która sk³ada fa³szywe oœwiadczenie, --,~+---
je¿eli przepis ustawy przewiduje mo¿liwoœæ odebrania oœwiadczenia pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej".
Art. 211 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym: "Za naruszenie przepisów obowi¹zuj¹cych w uczelni
oraz za czyny uchybiaj¹ce godnoœci studenta student ponosi odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ przed komisj¹
dyscyplinarn¹ albo przed s¹dem kole¿eñskim samorz¹du studenckiego (...)".
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Potwierdzam odbiór legitymacji studenckiej

/miejsce i data! /czytelny podpis - imiê i nazwisko wnioskodawcy/


