Uchwała nr 42/IV/2012
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Na podstawie art. 62 ust. 1 oraz art. 161 ust. 4 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 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. oraz uchwałą nr 19/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27
kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Regulamin ma zastosowanie do
wszystkich form i kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim”
2. W § 2 ust. 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie: „otrzymywania nagród
i wyróżnień na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach odrębnych”.
3. W § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Legitymacja studencka jest
dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania legitymacji
studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach
studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów
pierwszego stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów”.
4. W § 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Student obowiązany jest powiadomić
bezzwłocznie kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej o zmianie
nazwiska i adresu, a także danych wymaganych przez Uniwersytet Jagielloński na
podstawie odrębnych przepisów”.
5. W § 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Prawa i obowiązki studenta wygasają
z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Osoba, która ukończyła
studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w
którym ukończyła te studia, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów”.
6. W § 3 skreśla się ustępy 2 i 3.
7. W § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Zasady i kryteria przyznawania oceny,
a także sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi

więcej niż jedna forma zajęć, określa prowadzący przedmiot i ogłasza je w systemie
USOS oraz na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.”.
8. W § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Prowadzący przedmiot w
porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej określa zasady
udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu i ogłasza je w systemie USOS
oraz na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Udział w nich może być
uzależniony od spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego
przedmiot”.
9. W § 10 ust. 6 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Program studiów
może dopuszczać możliwość skorzystania z ww. wpisu także w sytuacji
niezrealizowania określonych w programie studiów warunków zaliczenia danego roku
studiów”.
10. W § 11 ust. 1 skreśla się zdanie drugie.
11. W § 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Prowadzący przedmiot w
porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej ustala
wymagania, zasady, formę oraz warunki dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia
zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania, ogłaszając je przed
rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim w systemie USOS oraz na
pierwszych zajęciach z danego przedmiotu”.
12. W § 12 po ustępie 3a dodaje się ustęp 3b w następującym brzmieniu: „Student może
przystąpić do egzaminu po raz pierwszy w sesji poprawkowej”.
13. W § 12 skreśla się ustęp 4.
14. W § 12 po ustępie 5b dodaje się ustęp 5c w następującym brzmieniu: „W przypadku
nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń, które jest warunkiem przystąpienia do egzaminu,
studentowi przysługuje prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia przed
rozpoczęciem sesji poprawkowej, o ile typ zajęć to umożliwia”.
15. W § 12 ust. 8 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Nieprzystąpienie
do egzaminu odnotowuje się w dokumentacji przebiegu studiów”.
16. W § 12 dodaje się ustęp 9 w następującym brzmieniu: „Ogłoszenie ocen z danego
przedmiotu następuje w systemie USOSweb”.
17. W § 12 dodaje się ustęp 10 w następującym brzmieniu: „Prowadzący przedmiot
zobowiązani są do ogłoszenia ocen oraz dostarczenia do właściwego sekretariatu
jednostki prowadzącej tok studiów podpisanych przez siebie protokołów w terminie
10 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia, 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”.

18. Skreśla się § 14.
19. W § 15 ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w następującym brzmieniu: „W uzasadnionym
przypadku kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może powołać w skład
komisji dodatkowe osoby”.
20. W § 17 ust. 1a otrzymuje następujące brzmienie: „Rada podstawowej jednostki
organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia pracy licencjackiej/inżynierskiej osobę
zatrudnioną poza Uniwersytetem Jagiellońskim, posiadającą co najmniej stopień naukowy
doktora”.
21. W § 17 ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie: „Rada podstawowej jednostki
organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia pracy magisterskiej osobę
zatrudnioną poza Uniwersytetem Jagiellońskim, posiadającą tytuł naukowy lub
stopień naukowy doktora habilitowanego”.
22. W § 23 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Absolwent otrzymuje dyplom
ukończenia studiów z tytułem zawodowym przewidzianym dla danego poziomu
studiów, w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, a w przypadku gdy plan
studiów i program nauczania nie przewiduje egzaminu dyplomowego, w terminie 30
dni od dnia realizacji ostatniego warunku ukończenia studiów przewidzianego przez
plan studiów i program nauczania”.
23. W § 25 skreśla się ustęp 1 i 2.
24. Skreśla się § 26.
25. § 29 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok
studiów, może, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, zostać
przeniesiony na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim bez postępowania
rekrutacyjnego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 student ma obowiązek przedłożyć
kierownikowi
podstawowej
jednostki
organizacyjnej
wniosek
wraz
z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej,
z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi
dotychczasowy przebieg studiów.
3. Ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku lub specjalności
studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni oraz zmiany kierunku
lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego określa rada
podstawowej jednostki organizacyjnej. § 25 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
26. Po § 29 dodaje się § 29a w następującym brzmieniu:
1. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i
właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów
do rodzaju niepełnosprawności.
2. Do studentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:
aktualne
orzeczenie
o
stopniu
a) niepełnosprawne
posiadające
niepełnosprawności lub dokument równoważny,

b) przewlekle
chorujące
nieposiadające
orzeczenia
o
stopniu
niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w
BON UJ dokumentacja medyczna,
c) u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do
pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza
przedłożona w BON UJ dokumentacja specjalistyczna.
3. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej.
4. Szczegółowe warunki dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb osób
niepełnosprawnych określa Rektor UJ w drodze zarządzenia.
27. W § 30 skreśla się ustęp 5.
28. W § 32 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„niewniesienia
opłat
związanych z odbywaniem studiów, pomimo pisemnego wezwania do uiszczenia
opłaty w terminie 7 dni od daty jego doręczenia”.
29. W § 32 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Niepodjęcie studiów, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 stwierdza się w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 5a oraz § 30a”.
30. W § 34 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie „Informację o przyznaniu nagrody lub
wyróżnienia zamieszcza się w teczce akt osobowych studenta”.
W § 35 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„ Dyplom z wyróżnieniem mogą otrzymać absolwenci, którzy:
a) ukończyli studia w terminie, o którym mowa w § 18, zgodnie z programem
studiów;
b) złożyli egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą;
c) uzyskali z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą;
d) uzyskali średnią ważoną ocen z całego toku studiów co najmniej 4,5”.
31. W § 37 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu: „W przypadku studentów
indywidualnych studiów międzyobszarowych uprawnienia kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej przysługują kierownikowi tych studiów”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i znajduje zastosowanie do
studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r.

