Uchwała Rady WSMiP
z dnia 13 listopada 2012 roku
zmieniająca Uchwałę z dnia 11. 01. 2011 r.
w sprawie
zasad uzupełniania różnicy punktowej, pozostałej z poprzedniego roku studiów i
wynikającej z uzyskania przez studenta zgody na wpis 50-punktowy na kolejny rok
studiów
(§ 10 ust. 6a Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich,
obowiązującego osoby kontynuujące naukę w roku akademickim 2012/2013;
§ 10 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich,
obowiązującego osoby rozpoczynające studia od roku akademickiego 2012/2013)

W przypadku uzyskania zgody na wpis 50-punktowy na kolejny rok studiów, student
powinien uzupełnić różnicę punktową z poprzedniego roku akademickiego, przestrzegając
następujących zasad:
1) ponownie zarejestrować się na zajęcia z niezaliczonych w poprzednim roku studiów
przedmiotów (modułów) i zaliczyć je, zgodnie z zasadami obowiązującymi w bieżącym roku;
2) jeżeli w ofercie dydaktycznej macierzystego instytutu (samodzielnej katedry) na skutek
zmiany programu nie znajdzie się przedmiot (moduł) obowiązkowy, niezaliczony na
poprzednim roku studiów, dyrektor instytutu (kierownik samodzielnej katedry) wskaże
studentowi inny przedmiot (moduł) obowiązkowy o takim samym wymiarze godzinowym i
punktowym, jak przedmiot (moduł) niezaliczony na poprzednim roku;
3) w przypadku, jeśli niezaliczony na poprzednim roku przedmiot (moduł) fakultatywny nie
znajdzie się ofercie dydaktycznej macierzystego instytutu (samodzielnej katedry), student
musi wybrać inny przedmiot (moduł) fakultatywny lub kilka przedmiotów fakultatywnych,
realizowanych co najmniej w takim samym wymiarze godzinowym i pozwalających uzyskać
co najmniej taką samą ilość punktów ECTS, jak przedmiot (moduł) niezaliczony. Wniosek o
zgodę na zastąpienie niezaliczonego w roku poprzednim a nieuruchomionego w roku
bieżącym przedmiotu (modułu) fakultatywnego przez inny przedmiot (moduł) do wyboru
student kieruje do dyrektora instytutu (kierownika samodzielnej katedry) - najpóźniej w 14
dniu semestru, w którym prowadzone będą zajęcia z proponowanego przedmiotu (modułu);
4) student może ubiegać się o zgodę na zastąpienie niezaliczonych przedmiotów (modułów)
fakultatywnych przez inne przedmioty (moduły) do wyboru, także w przypadku, gdy wybrane
na niezaliczonym roku kursy w dalszym ciągu znajdują się w ofercie edukacyjnej
macierzystego instytutu (samodzielnej katedry). Wniosek w tej sprawie powinien być
skierowany do dyrektora instytutu (kierownika samodzielnej katedry) najpóźniej 14 dni po
rozpoczęciu semestru, w którym prowadzone będą zajęcia z proponowanego przedmiotu;
5) przedmioty (moduły), określone w punktach 2-4 nie mogą być takie same, jak
przewidziane w programie wyższego roku, realizowanego na zasadzie wpisu 50-punktowego;
6) zaliczenie przedmiotów (modułów), o których mowa w punktach 2-4 musi nastąpić
najpóźniej do końca roku akademickiego, w trakcie którego student korzystał z wpisu 50punktowego;
7) niezaliczenie przedmiotu (modułu), o którym mowa w punktach 2-4 do końca roku
akademickiego, skutkuje koniecznością powtarzania roku studiów, zaliczanego na zasadzie
wpisu 50-punktowego.

8) uchylona zostaje Uchwała Rady Wydziału SMiP UJ z 12. 06. 2007 roku w sprawie
„zatwierdzenia zasad zaliczenia roku w przypadku uzyskania przez studenta mniejszej ilości
punktów niż 60”.

