
Informacja Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. studenckich w sprawie 

nieobecności na zajęciach realizowanych w siedzibie uczelni od 1 czerwca 2020. 

1. Udział w zajęciach realizowanych w siedzibie uczelni od 1 czerwca 2020 jest obowiązkowy dla 

wszystkich studentów, którzy zadeklarowali realizację danego przedmiotu w roku akademickim 

2019/2020. 

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach koordynator przedmiotu zobowiązany 

jest wskazać możliwość odrobienia nieobecności, na zasadach i w terminie umożliwiającym 

studentowi przystąpienie do egzaminu z przedmiotu w sesji poprawkowej.  

1) Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się nieobecność spowodowaną w  szczególności: 

a) przebywaniem przez studenta w izolacji domowej w związku z potwierdzonym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniem kontaktu z osobą chorą lub przebywanie w izolacji 

domowej w związku z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem osoby, z którą student 

mieszka, 

b) przebywaniem przez studenta na obowiązkowej kwarantannie, 

c) przynależnością studenta do osób o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-2 w związku 

z potwierdzonymi chorobami współistniejącymi lub niepełnosprawnością, 

d) chorobą/niepełnosprawnością, która powoduje niezdolność do udziału w zajęciach, 

e)  zdarzeniem /sytuacją losową. 

2) Student zobowiązany jest zgłosić koordynatorowi przedmiotu lub prowadzącemu zajęcia 

nieobecność na zajęciach co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem lub niezwłocznie po 

zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach. Zgłoszenia nieobecności należy 

dokonać mailem na adres wskazany przez koordynatora przedmiotu lub prowadzącego zajęcia. 

W zgłoszeniu podać należy imię i nazwisko studenta oraz przyczynę nieobecności wraz 

z dokumentami potwierdzającymi przedstawione fakty (zaświadczenie lekarskie, skierowanie na 

kwarantannę lub izolację wydane przez odpowiednie organy, inne). 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach koordynator przedmiotu może 

wskazać możliwość odrobienia nieobecności w bieżącym roku akademickim. 

4. Studenci, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach nie mogli przystąpić do 

egzaminu/zaliczenia przedmiotu w I terminie w sesji zwykłej mają prawo ubiegać się 

o przywrócenie terminu egzaminu. Prośbę o przywrócenie terminu egzaminu należy przesłać 

mailem do Dziekanatu, do maila należy załączyć pismo (w formacie pdf) wypełnione zgodnie ze 

wzorem umieszczonym na stronie internetowej wydziału. Jako powód nie przystąpienia do 

egzaminu w I terminie student podaje konieczność odrobienia zajęć laboratoryjnych/praktycznych 

oraz załącza informację o terminie i zasadach odrobienia zajęć wskazanych przez koordynatora. 

5. Jeśli odrobienie zajęć przez studenta w terminie określonym zgodnie z pkt. 2 jest niemożliwe, 

szczególnie w przypadku, gdy okoliczności powodujące nieobecność nie ustąpiły lub pojawiły się 

nowe przyczyny  usprawiedliwiające nieobecność w terminie wyznaczonym na odrabianie zajęć, 

student ma prawo powtarzać przedmiot.  

1) Wniosek o powtarzanie przedmiotu składany jest zgodnie ze wzorem określonym na stronie 

wydziału w terminie do 30.09.br. 

2) Zgodnie z § 43 pkt 3 Regulaminu studiów UJ w takim przypadku nie pobiera się opłat za 

powtarzanie przedmiotu.  

3) Koordynator przedmiotu ogranicza w takim przypadku zakres powtarzania przedmiotu do 

zakresu zajęć laboratoryjnych, w których student nie wziął udziału w roku akademickim 

2019/2020 i określa termin ich realizacji w roku 2020/2021.   


