Uchwała nr 10/I/2016
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales
prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów
jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia.
Na podstawie § 5 ust. 3 Statutu UJ, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi,
co następuje:
§1
Postanowienia ogólne
1. Wykłady w ramach cyklu Artes Liberales przeznaczone są dla ogółu studentów
jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Cykl wykładów Artes Liberales administrowany jest przez Dział Nauczania UJ
w zakresie informacji o wykładach, rezerwacji sal wykładowych, przechowywania
protokołów egzaminacyjnych, zawierania umów z wykładowcami.
3. Wykład w ramach cyklu odbywa się w wymiarze 30 godzin.
4. Wykład jest realizowany jako przedmiot do wyboru. Rada podstawowej jednostki
organizacyjnej decyduje o włączeniu go do listy przedmiotów do wyboru.
5. Tematy wykładów na dany semestr roku akademickiego ustala Rektor UJ na wniosek
Prorektora UJ ds. dydaktyki w drodze komunikatu.
§2
Zapisy na zajęcia
1. Zapisy na poszczególne wykłady prowadzone są poprzez rejestrację żetonową
za pośrednictwem systemu USOSweb.
2. Liczba miejsc na wykładach jest ograniczona – decyduje kolejność wpisu na zajęcia
w systemie USOSweb.
3. Terminy zapisów w systemie USOSweb na poszczególne wykłady ogłaszane są
na stronie internetowej Działu Nauczania, najpóźniej na trzy tygodnie przed
rozpoczęciem semestru, w którym będą się odbywać.
4. Po zakończeniu rejestracji wpis na zajęcia możliwy jest wyłącznie na podstawie
zaakceptowanego przez Prowadzącego wykład pisemnego wniosku osoby
zainteresowanej. Wniosek należy dostarczyć do Działu Nauczania UJ
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada w przypadku przedmiotów
realizowanych w semestrze zimowym oraz do dnia 21 marca w przypadku
przedmiotów realizowanych w semestrze letnim.
§3
Rezygnacja z zajęć
Rezygnacja z zajęć dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez
system USOSweb, nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej.
Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

§4
Zaliczanie wykładu
1. Każdy wykład kończy się egzaminem, z którego uzyskanie pozytywnej oceny
warunkuje otrzymanie 3 punktów ECTS. Punkty oraz ocena z wykładu
są uwzględniane w procesie rozliczenia studiów oraz w średniej ocen, o ile Dziekan
wydziału nie postanowi inaczej.
2. Prowadzący wykład określa zasady udziału w wykładzie, zakres materiału
obowiązującego na egzaminie, formę egzaminu oraz kryteria oceniania. Powyższe
informacje podawane są studentom/doktorantom do wiadomości nie później niż
na drugim wykładzie.
3. Prowadzący wykład zobowiązany jest do wpisu ocen/zaliczeń w systemie USOSweb
oraz do przekazania protokołów zaliczeń przedmiotów do Działu Nauczania UJ.
4. Studenci studiujący na więcej niż jednym kierunku/specjalności studiów mają prawo
wyboru, na którym kierunku/specjalności wykład podlega wpisowi i uwzględnieniu go
do średniej ocen.
5. Uczestnik wykładu ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
6. Na wniosek studenta/doktoranta, złożony w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu
egzaminu, Prowadzący wykład może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do
tego egzaminu, wyznaczając dodatkowy termin egzaminu; dotyczy to także egzaminu
poprawkowego. Przywrócenie dodatkowego terminu egzaminu jest niedopuszczalne.
7. Niezaliczenie wykładu niesie konsekwencje analogiczne do tych, które ponoszone są
w wyniku niezaliczenia przedmiotów do wyboru w ramach programu studiów danego
kierunku studiów.
8. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje konsekwencjami przewidzianymi
dla przedmiotów zaliczonych w planie i programie studiów danego kierunku do tej
samej kategorii.
9. Istnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie i uzyskania zaliczenia wykładu na
podstawie obecności na zajęciach. W tym przypadku uczestnikowi nie przysługują
punkty ECTS.
§5
Przepisy końcowe
W zakresie nieobjętym powyższymi przepisami stosuje się odpowiednio Regulamin studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyjęty
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§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.
§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 54/XI/2008 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: organizacji, prowadzenia
i zaliczania wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów
jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

