Uchwała nr 24/IV/2020
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 29 kwietnia 2020 roku
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 r. 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 (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) stanowi się, co następuje:
§1
W załączniku do 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 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu: „W sprawach niewymagających wydania
decyzji administracyjnej student może złożyć wniosek za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl na zasadach określonych przez dziekana;
b) systemu USOSweb.”
2. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Średnią ocen z danego roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią
ważoną z wagami określonymi przez wartości odpowiednich punktów ECTS ze wszystkich
uzyskanych w tym okresie ocen, z zastrzeżeniem ust. 6-9. Średnią ocen oblicza się w następujący
sposób:
𝑂! ∗ 𝑤! + … + 𝑂" ∗ 𝑤"
ś𝑟𝑤 =
𝑤! + … + 𝑤"
gdzie poszczególne składowe oznaczają:
ś𝑟𝑤 – średnia ocen liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
𝑂" – ocena z przedmiotu n, podlegająca uwzględnieniu zgodnie z zasadami określonymi w ust.
6-9;
𝑤" – waga przyporządkowana do danego przedmiotu n, wyrażona liczbą punktów ECTS.”
3. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy student przystąpił do egzaminu więcej niż jeden
raz, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się wartość będącą średnią arytmetyczną z ocen
uzyskanych we wszystkich terminach, w tym również ocen niedostatecznych, ustaloną
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.”
4. § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dziekan podejmuje
rozstrzygniecie po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów. Dziekan może zwrócić się
o opinię do koordynatora przedmiotu.”
5. W § 11 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu: „Szczegółowe warunki i tryb
przeniesienia i uznania punktów ECTS może określić Rada Wydziału w uzgodnieniu
z samorządem studenckim.”
6. § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieuzyskania zaliczenia z zajęć, które są
warunkiem przystąpienia do egzaminu, studentowi przysługuje prawo do jednego poprawkowego
terminu zaliczenia przed rozpoczęciem sesji poprawkowej, o ile metody kształcenia i metody
weryfikacji to umożliwiają.”

7. § 12 ust. 14 otrzymuje 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 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 oraz praca studenta zawierająca udzielone odpowiedzi.”
8. W § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu: „Przepis ust. 5 stosuje się także
do zaliczeń końcowych, 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.”
9. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dziekan może z urzędu albo na wniosek studenta lub samorządu
studenckiego złożony w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników, jednak nie później niż do
20 września w odniesieniu do egzaminów w sesji letniej poprawkowej, zarządzić przeprowadzenie
egzaminu komisyjnego w przypadku gdy:
1) w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu, lub
2) zakres przeprowadzonego egzaminu wykraczał poza zakres określony w ogłoszeniu, o którym
mowa w § 12 ust. 2.”
10. § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem
nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego. Promotorem pracy dyplomowej może być także nauczyciel akademicki
posiadający stopień naukowy doktora, jeśli Rada Wydziału tak postanowi. Przepis § 1 ust. 2 pkt 9
stosuje się odpowiednio.”
11. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada wydziału może określić dodatkowe wymagania dotyczące
prowadzenia prac dyplomowych oraz może upoważnić do ich prowadzenia osoby posiadające
co najmniej stopień naukowy doktora”.
12. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i recenzent według
skali określonej w § 5 ust. 2. Recenzent musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora,
a w przypadku gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent musi
posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada Wydziału może określić
dodatkowe wymagania dotyczące recenzenta.”
13. § 28 otrzymuje brzmienie: „1. Student może zmienić formę studiów ze stacjonarnych
na niestacjonarne w trakcie roku akademickiego w ramach danego kierunku studiów za zgodą
i na warunkach określonych przez dziekana.
2. Student może zmienić formę studiów z niestacjonarnych na stacjonarne od kolejnego roku
akademickiego w ramach danego kierunku studiów za zgodą dziekana w przypadku uzyskania
średniej ocen z dotychczasowego toku studiów co najmniej 4,5. Rada Wydziału może określić
dodatkowe warunki zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne.”
14. § 32 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Dziekan może na wniosek studenta udzielić urlopu dziekańskiego
ze względu na ważne okoliczności uniemożliwiające udział w zajęciach dydaktycznych,
w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, niepełnosprawności lub związane z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka. Student może otrzymać urlop dziekański dwa razy w ramach toku
studiów, w maksymalnym wymiarze czterech semestrów, z zastrzeżeniem ust. 2. W szczególnie
uzasadnionym przypadku dziekan na wniosek studenta może przyznać urlop dziekański dodatkowo
jeszcze tylko jeden raz, pod warunkiem, że przyznany urlop nie przekroczy wymiaru czterech
semestrów."

15. § 32 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „W przypadku udzielenia urlopu dziekańskiego z powodów
zdrowotnych uniemożliwiających udział w zajęciach, warunkiem podjęcia studiów po powrocie
z urlopu jest przedstawienie dziekanowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
do kontynuowania studiów.”
16. § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku udzielenia urlopu z powodów zdrowotnych
uniemożliwiających udział w zajęciach lub ciąży warunkiem udzielenia zgody, o której mowa
w ust. 1 jest przedstawienie dziekanowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
do udziału w zajęciach i do przystępowania do egzaminów i zaliczeń.”
17. § 36 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „W przypadku skreślenia z listy studentów kierunku, poziomu
i profilu studiów i nieprowadzenia studiów na tym samym kierunku, poziomie i profilu, dziekan
może wyrazić zgodę na wznowienie studiów, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się, biorąc
pod uwagę różnice programowe.”
18. § 38 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w trakcie studiów nie korzystali z powtarzania roku
studiów, z wyjątkiem powtarzania, o którym mowa w § 43 ust. 2.”
19. W § 40 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: „W przypadku naruszenia przez prowadzącego
zajęcia lub koordynatora przedmiotu zasad zaliczenia przedmiotu, student lub właściwy organ
samorządu studenckiego ma prawo bez zbędnej zwłoki przedstawić sprawę dziekanowi.”
20. Po § 42 dodaje się § 43 w następującym brzmieniu:
„ 1. Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na wpis na kolejny rok studiów w przypadku
uzyskania w roku akademickim 2019/2020 co najmniej 30 punktów ECTS w terminie, o którym
mowa w § 9 ust. 2, ust. 3 lub 4 zd. 2 (terminy zaliczenia roku studiów). § 10 ust. 7-10 stosuje
się odpowiednio.
2. Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na powtarzanie ostatniego roku studiów
realizowanego w roku akademickim 2019/2020 w przypadku nieuzyskania liczby punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów lub niespełnienia innych warunków zaliczenia ostatniego roku
studiów, zgodnie z programem studiów. Skorzystanie z powtarzania roku studiów na podstawie
niniejszego przepisu, nie pozbawia studenta możliwości ubiegania się o powtarzanie roku studiów,
o którym mowa w § 14. § 14 ust. 6-7 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 dziekan wyraża zgodę na wpis warunkowy
lub powtarzanie roku studiów wyłącznie, gdy brak możliwości uzyskania liczby punktów ECTS
lub spełnienia innych warunków koniecznych do zaliczenia realizowanego w roku akademickim
2019/2020 roku studiów wynika z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W takim wypadku
nie pobiera się również opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce
oraz za różnice programowe.
4. Przepisy określone w ust. 1-3 obowiązują w roku akademickim 2020/2021”.
§2
Tekst jednolity Regulaminu studiów, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

