
Zasady postępowania w przypadku nieobecności studenta na zajęciach 

realizowanych w siedzibie uczelni w semestrze zimowy 2020/2021 

1. Student przypisany do grupy dziekańskiej realizuje z tą grupą zajęcia w ramach wszystkich 

przedmiotów w roku akad. 2020/2021. Dziekanat informuje studentów i prowadzących o 

składzie grup za pośrednictwem systemu USOS. Zmiana grupy w uzasadnionych 

przypadkach wymaga uzyskania przez studenta zgody prowadzącego lub koordynatora 

przedmiotu i zgłoszenia tego faktu do Dziekanatu. Zgłoszenia zmiany grupy dokonuje 

student. Dziekanat weryfikuje zgłoszenie studenta, uwzględniają m.in. dopuszczalną 

liczebność grup w salach dydaktycznych.  

2. W sylabusie lub regulaminie przedmiotu należy określić obowiązki studenta dotyczące 

udziału w zajęciach, w szczególności limit nieobecności, którego przekroczenie 

uniemożliwia zaliczenie przedmiotu, formy i zasady usprawiedliwiania nieobecności.  

3. Koordynator przedmiotu wskazuje najpóźniej na pierwszych zajęciach studentom adres 

mailowy w domenie uj.edu.pl/cm-uj.krakow.pl, na który studenci mogą przekazywać 

wnioski o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach realizowanych w siedzibie uczelni. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, koordynator przedmiotu 

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

umożliwiającym studentowi uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.  

a) Informacje o terminach i zasadach odrabiania zajęć w przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności należy ująć w regulaminie przedmiotu lub przekazać studentom podczas 

pierwszych zajęć. 

b) Za usprawiedliwioną nieobecność studenta uznaje się nieobecność spowodowaną, 

w  szczególności: 

− 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, 

− przebywaniem przez studenta na obowiązkowej kwarantannie, 

− okolicznościami związanymi ze stanem zdrowia lub niepełnosprawnością, 

− zdarzeniem /sytuacją losową. 

c) Student zobowiązany jest złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecność na zajęciach 

co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem lub niezwłocznie po zaistnieniu 

okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach. Zgłoszenia nieobecności student 

dokonuje mailem podając imię i nazwisko, grupę, termin nieobecności oraz jej przyczynę 

wraz z dokumentami potwierdzającymi przedstawione fakty (w szczególności 

zaświadczenie lekarskie, skierowanie na kwarantannę lub izolację), jeśli zostały wydane 

przez organy uprawnione.  

d) W ciągu 5 dni roboczych koordynator przedmiotu lub wskazany przez niego nauczyciel 

akademicki zobowiązany jest przekazać studentowi decyzję dotyczącą 

usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.  

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach koordynator przedmiotu 

może wskazać możliwość odrobienia nieobecności na zasadach i w terminie 

umożliwiającym studentowi uzyskanie zaliczenia z przedmiotu w roku akad. 2020/2021. 



6. Jeśli odrobienie zajęć przez studenta w terminie określonym zgodnie z pkt. 4a jest 

niemożliwe, szczególnie w przypadku, gdy okoliczności powodujące nieobecność nie 

ustąpiły lub pojawiły się nowe przyczyny  usprawiedliwiające nieobecność w terminie 

wyznaczonym na odrabianie przedmiotu, koordynator może wskazać inny termin 

odrobienia nieobecności, pod warunkiem, że możliwe jest wyznaczenie terminu przed 

rozpoczęciem sesji poprawkowej.  

7. W ustalaniu formy i terminów odrabiania zajęć koordynator przedmiotu powinien 

kierować się następującymi zasadami: 

a) student nie może odrabiać zajęć w ramach zajęć regularnych, z inną grupą niż ta do 

której został przydzielony, jeśli nie zostały spełnione warunki określone w pkt.1 

b) jeśli niemożliwe jest zaplanowanie odrabiania zajęć w odrębnych terminach dla 

każdej z grup studenckich, dopuszcza się możliwość odrabiania zajęć równocześnie 

przez studentów różnych grup z danego rocznika studentów, pod warunkiem, że 

termin odrabiania zaplanowany został na ostatni tydzień zajęć w semestrze 

zimowym czyli w okresie między 21-27 stycznia 2021. 

Informacje, które należy ująć w regulaminie przedmiotu lub sylabusie przedmiotu. 

− student realizuje zajęcia wyłącznie w ramach grupy studenckiej do której został 

przydzielony przez Dziekanat, 

− odrabianie zajęć możliwe wyłącznie na zasadach określonych przez koordynatora 

przedmiotu, 

 


