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Uchwała nr 18/IV/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 

2007 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/V/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 31 maja 2006 r. Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 161 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 15/V/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2006 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. W § 1 ust. 2 lit. b), § 1 ust. 2 lit. m), § 4 ust. 2, § 5 ust. 5, § 10 ust. 1-4 i 6, § 11 ust. 2  

i 5, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1, § 25 ust. 2 i 3, § 26 ust. 4 oraz w § 38 ust. 4 zwrot „punkty 

przeliczeniowe” występujący w różnych formach gramatycznych zastępuje się 

zwrotem „punkty zaliczeniowe” w odpowiednich formach gramatycznych. 

 

2. W § 1 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

 

„b) punkty zaliczeniowe – punkty przewidziane w programie nauczania danego 

kierunku lub specjalności dla poszczególnych przedmiotów objętych tym programem 

(punkty Europejskiego System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS)”. 

 

3.  W § 1 ust. 2 lit. n) otrzymuje brzmienie: 

 

„n) program studiów – obowiązujący na danym kierunku lub specjalności program 

nauczania i plan studiów;”. 

 

4. W § 1 ust. 2 dodaje się lit o) w brzmieniu: 

 

„o) Regulamin – regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.” 

 

5. W § 2 ust. 8 zwrot „typu studiów” zastępuje się zwrotem „specjalności studiów”. 
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6. W § 2 ust. 1 skreśla się zdanie drugie.  

 

7. W § 5 ust. 3 po słowie „przedmiot” skreśla się kropkę i dodaje się zwrot „i ogłasza 

nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.” 

 

8. W § 6 ust. 4 po słowie „przedmiotu” skreśla się i kropkę dodaje się zwrot „i ogłasza 

je nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.” 

 

9. W § 10 ust. 6 po cyfrze „3” dopisać zwrot „zdanie drugie”. 

 

10. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. W przypadku uzyskania przez studenta większej liczby punktów zaliczeniowych 

niż wymagana do zaliczenia danego roku studiów zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu, 

uzyskana nadwyżka zaliczona zostaje na poczet kolejnego, a następnie na poczet 

dalszych lat studiów, o ile dotyczy przedmiotów objętych programem studiów. Do 

czasu uzyskania wpisu na dany rok student może wskazać inny sposób zaliczenia 

uzyskanej nadwyżki punktowej.” 

 

11. W § 12 ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

 

„5. Studentowi przysługuje na danym roku studiów prawo do zdawania tylko jednego 

egzaminu poprawkowego z przedmiotu. Egzamin poprawkowy w celu uzyskania 

wyższej oceny niż dostateczna dopuszczalny jest wyłącznie za zgodą prowadzącego 

przedmiot. 

 

6. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym lub zadeklarowanym 

terminie, student może ten egzamin ponownie zdawać wyłącznie jako egzamin 

poprawkowy, chyba że wyznaczono dodatkowy termin egzaminu na zasadach 

określonych w ust. 7. 

 

7. Na wniosek studenta, złożony w ciągu 3 dni od ustalonego lub zadeklarowanego 

terminu egzaminu, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może uznać za 

usprawiedliwione nieprzystąpienie do tego egzaminu, wyznaczając - w porozumieniu 

z prowadzącym przedmiot - dodatkowy termin egzaminu; dotyczy to także egzaminu 

poprawkowego.” 

 

12. W § 12 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: 

 

„8. Niespełnienie przez studenta warunków dopuszczenia do egzaminu lub 

nieprzystąpienie do egzaminu z innych przyczyn nie stanowi podstawy do wpisania 

oceny niedostatecznej z tego egzaminu.”  
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13. W § 13 ust. 2 po kropce wprowadza się zdanie w brzmieniu: 

 

„Przed upływem terminów określonych w § 9 ust. 2 lub 3 zdanie 2 (terminy zaliczenia 

roku studiów), nie jest dopuszczalne powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego 

roku studiów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.” 

 

14. W § 13 ust. 3 po słowie „roku” skreśla się kropkę i dodaje się zwrot „albo 

powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów przed upływem terminów 

określonych w § 9 ust. 2 lub 3 zdanie 2 Regulaminu”. 

 

15. § 14 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Powtórzeniem przedmiotu jest ponowny udział w zajęciach lub ponowne 

przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu z tego samego przedmiotu. Ponowne 

złożenie pracy dyplomowej lub ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego po 

wznowieniu studiów i uzyskaniu absolutorium, traktuje się jak powtórzenie 

przedmiotu. Zdanie drugie stosuje się odpowiednio do ponownego przyjęcia na studia.  

 

2. Przez ponowny udział w zajęciach rozumie się także przypadek, gdy na 

wcześniejszym roku studiów lub roku akademickim, udział studenta w zajęciach z tego 

samego przedmiotu był już objęty jego deklaracją lub innym systemem rejestracji 

określonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Możliwość  

i warunki złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału z zajęć określa kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 

3. Przez ponowne przystąpienie do egzaminu lub zaliczenia rozumie się także 

przypadek, gdy na wcześniejszym roku studiów lub roku akademickim student bez 

usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu lub zaliczenia z tego samego 

przedmiotu w ustalonym lub zadeklarowanym terminie.  

 

4. Warunkiem dopuszczenia do ponownego udziału w zajęciach lub przystąpienia do 

egzaminu lub zaliczenia z tego samego przedmiotu jest uiszczenie opłaty określonej  

w odrębnych przepisach obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim  

w danym roku akademickim. Warunek ten nie dotyczy pierwszego egzaminu 

poprawkowego oraz egzaminu komisyjnego.” 

  

16. W § 19 ust. 4 cyfrę „2”zastepuje się cyfrą „3”. 

 

17. W § 23 ust. 3 zwrot „złożenia przez absolwenta wniosku o wydanie dyplomu”  

zastępuje się zwrotem „realizacji ostatniego warunku ukończenia studiów 

przewidzianego przez program nauczania i plan studiów”. 
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18. W § 24 ust. 2 po słowie „studiów” skreśla się kropkę i dodaje się zwrot: 

„modyfikacji liczby punktów zaliczeniowych określonej w § 10 ust. 1 Regulaminu.”  

 

19. W § 26 ust. 5: zwrot „punktów przeliczeniowych” zastępuje się zwrotem: „punktów 

zaliczeniowych”; po słowie „Regulaminu” skreśla się kropkę i dodaje się zwrot: 

„chyba że rada podstawowej jednostki organizacyjnej dopuści taką możliwość na danym 

kierunku lub specjalności studiów.” 

 

20. § 27 otrzymuje brzmienie: 

 

„Za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej student może zmienić 

studia stacjonarne na studia niestacjonarne w ramach danego kierunku studiów.” 

 

21. W § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Student, który zaliczył I rok studiów, ma prawo jeden raz w ramach toku studiów 

skorzystać z rocznego urlopu. Deklarację o zamiarze wykorzystania urlopu student 

przedkłada kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej, który może skrócić 

okres trwania urlopu do końca bieżącego roku akademickiego”. 

 

22. W § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

 „3. W przypadku złożenia deklaracji o zamiarze wykorzystania urlopu w trakcie 

trwania roku akademickiego, urlop ten udzielany jest od daty złożenia deklaracji.” 

 

23. W § 30 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 

„5. Na zasadach określonych w ust. 4, urlop może zostać udzielony także studentowi, 

który nie spełnił jeszcze warunków do zaliczenia I roku studiów.”  

 

24. W § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„2. W okresie urlopu student może, za zgodą kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej i na warunkach przez niego określonych, brać udział w zajęciach oraz 

zaliczać przedmioty objęte programem nauczania. W przypadku niezaliczenia danego 

przedmiotu, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wrazić zgodę  

na jego powtórzenie w kolejnym roku akademickim po zakończeniu urlopu.” 

 

25. W § 33 ust. 2 skreśla się kropkę i dodaje się zwrot: „lub od daty skreślenia upłynęło 

więcej niż 5 lat.” 

 

26. W § 33 ust. 4 po zwrocie „5 lat” dodaje się słowo: „ponowne”. 
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27. W § 37 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:  

 

„Jeżeli uchwała Senatu nie stanowi inaczej, rozstrzygnięcia zastrzeżone w niniejszym 

regulaminie do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej muszą 

uzyskać akceptację każdej z rad podstawowych jednostek organizacyjnych, które 

wspólnie prowadzą dany kierunek studiów lub specjalności.”  

 

28. W § 37 ust. 6 zwrot „nie objętych” zastępuje się słowem „nieobjętych”.  

 

29. W § 38 ust. 9 po słowie „studenta” wprowadza się zwrot: „złożony najpóźniej  

na siedem dni przed datą ukończenia studiów”. 

 

30. W § 38 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 

„Studentowi, który korzystał już z urlopu na zasadach obowiązujących przed dniem 

wejścia w życie Regulaminu nie przysługuje prawo do urlopu określonego w § 30 ust. 

1 Regulaminu, chyba że łączny okres wcześniej wykorzystanego urlopu nie 

przekraczał 12 miesięcy.” 

 

31. W § 38 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:  

 

„Student jednolitych studiów magisterskich, który rozpoczął studia przed dniem  

1 września 2005 r. może, pomimo zmiany studiów z jednolitych magisterskich  

na studia dwustopniowe, ukończyć je według indywidualnego toku studiów, o którym 

mowa w § 24 ust. 1-2 Regulaminu jako jednolite studia magisterskie.” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r. 

 

 

 
 


