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KONTO USOSWEB 
• Zarejestruj się i aktywuj konto w USOSweb (dane do logowania znajdują się na potwierdzeniu 

wpisu na studia, który otrzymałeś/aś z dziekanatu) 

• Zmień odebrane przy wpisie, jednorazowe hasło i tym samym aktywuj uniwersyteckie konto 

mailowe w domenie @student.uj.edu.pl  

• Wszystkie wiadomości oraz informacje związane z Twoim tokiem studiów będą przesyłane 

właśnie na ten adres. Konto będzie wymagane również przy nauczaniu zdalnym, udostępnianiu 

materiałów, kontakcie z pracownikami dziekanatu oraz prowadzącymi zajęcia. 

INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY UJ CM 
Wszystkie płatności, których będziesz dokonywać dla Uniwersytetu Jagiellońskiego będą kierowane 

na indywidualny rachunek bankowy, który będziesz mieć przypisany na cały okres studiów. Na to 

konto należy przekazać opłatę za legitymację, czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych 

i cudzoziemców), powtarzanie przedmiotów, dyplom i wszystkie inne opłaty, do których zostaniesz 

wezwany przez uczelnię. Szczegółowe informacje znajdziesz na swoim koncie w USOSweb w zakładce 

PŁATNOŚCI oraz na potwierdzeniu wpisu na studia. 



ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENTCKA (ELS) 
• Dokonaj opłaty za legitymację (brak wpłaty uniemożliwia uruchomienie procedury wydruku 

legitymacji).  

• Odbiór elektronicznej legitymacji studenckiej będzie możliwy od pierwszych dni października 

w Dziekanacie kierunku studiów. Nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania – szczegóły 

odbioru ELS zostaną przekazane mailem przed rozpoczęciem roku akademickiego.  

Zgubienie, zniszczenie lub zmiana danych osobowych pociąga za sobą konieczność wyrobienia nowej 

legitymacji. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Dziekana.  

 

Jeżeli nie zdecydujesz się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim a dokonasz opłaty za ELS przed jej 

wydrukiem możesz wnioskować o zwrot opłaty. W tym celu należy złożyć wniosek do Dziekana 

o zwrot tejże opłaty.  

 

Ważne! Legitymacja z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jest ważna na całym Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Jeżeli zmienisz kierunek studiów w ramach UJ nie płacisz ponownie za legitymację. 

ZAŚWIADCZENIE 
Jeżeli będziesz potrzebować dla urzędu/pracodawcy/pomocy materialnej/ZUS/KRUS lub innej 

jednostki dokument z uczelni potwierdzający wpisanie na listę studentów lub status studenta wybierz 

jedno z poniższych i skontaktuj się ze wskazaną jednostką.  

Zaświadczenie o przyjęciu na studia – dokument wydawany w okresie od daty wpisu na studia do 

30.09 potwierdzający przyjęcie kandydata na studia na dany rok akademicki. Zaświadczenie wydaje 

Dział Rekrutacji na Studia - skontaktuj się aby uzyskać szczegóły jego otrzymania 

Zaświadczenie o statusie studenta – dokument wydawany od 01.10 potwierdzający status studenta 

i pobieranie nauki na uczelni w danym roku akademickim. Zaświadczenie wydaje pracownik 

dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego po wcześniejszym kontakcie mailowym/telefonicznym lub 

“od ręki” w dziekanacie. Skan zaświadczenia może być wysłany jedynie na adres mailowy studenta w 

domenie uj.edu.pl 

BADANIA LEKARSKIE (medycyna pracy) 
Po dokonaniu wpisu na studia w Dziekanacie otrzymałeś/aś skierowanie na badanie lekarskie. Teraz 

musisz zarejestrować się w jednostce świadczącej takie usługi i udać się na badania do lekarza 

medycyny pracy (nie rodzinnego, ani nie pierwszego kontaktu). Zwróć uwagę, aby na zaświadczeniu 

lekarz wpisał: nazwę uczelni, kierunek studiów oraz datę następnego badania. 

Otrzymane od lekarza zaświadczenie musisz dostarczyć w oryginale (osobiście/pocztą/za 

pośrednictwem) do Dziekanatu – liczy się data wpływu lub data stempla pocztowego.  

Wykaz jednostek, które wykonują badania bezpłatnie znajduje się na stronie internetowej 

 

Termin dostarczenia zaświadczenia jest uzależniony od kierunku studiów. Informację o dokładnej 

dacie znajdziesz w systemie IRK oraz otrzymasz ją od pracownika dziekanatu po dokonaniu wpisu na 

studia.  

Niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w terminie będzie skutkować 

SKREŚLENIEM Z LISTY STUDENTÓW 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=legitymacje.html
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/do-pobrania-2/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/do-pobrania-2/
https://rekrutacja.uj.edu.pl/kontakt
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/kontakt/dziekanat/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/kontakt/dziekanat/
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/badania-i-bhk/badania


REZYGNACJA ZE STUDIÓW 
Jeżeli po wpisie na studia zdecydujesz pobierać naukę na innej uczelni lub na innym kierunku w UJ 

zgłoś ten fakt w dziekanacie składając wniosek do Dziekana:  

• Przed 01.10.2021 – wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów  

• Po 01.10.2021 – wniosek o skreślenie  z listy studentów UJ 

Wniosek o skreślenie z listy studentów/anulowanie wpisu na listę studentów należy przesłać skanem do 

Dziekanatu a oryginał z podpisem dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną lub przez osobę trzecią. Po 

otrzymaniu rezygnacji zostaje przygotowana decyzja o skreśleniu, którą w oryginale otrzymasz pocztą 

na wskazany adres korespondencyjny. 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
Jeżeli przy rekrutacji nie podałaś/eś adresu do korespondencji lub podałaś/eś taki sam jak adres 

zamieszkania a od tamtego czasu twoje miejsce zamieszkania uległo zmianie zgłoś ten fakt 

w Dziekanacie. Zmiana adresu jest Twoim regulaminowym obowiązkiem. Na wskazany adres do 

korespondencji będą przekazywane wszystkie decyzje wydane przez władze uczelni.  

Wniosek o zmianę adresu znajdziesz na stronie Wydziału. 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się za pośrednictwem rejestracji żetonowej. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj:  

WF http://www.swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy 

Jednostką prowadzącą zajęcia jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM 

SZKOLENIE BHK (bezpieczeństwo i higiena kształcenia) 
Każdy student I roku studiów ma obowiązek udziału w kursie BHK za pośrednictwem systemu e-

learning. Informacje o terminach szkoleń będą udostępnione po rozpoczęciu roku akademickiego.  

REJESTRACJA NA LEKTORATY  
Zapisy do grup na zajęcia z języka obcego odbywają się na podstawie wyniku z egzaminu maturalnego. 

Grupy zostaną przygotowane przez dziekanat. Informacja o tym, do której grupy zostaniesz 

przypisany znajdziesz na swoim koncie w USOSweb pod koniec września. Szczegóły dotyczące 

rejestracji na zajęcia znajdziesz na stronie internetowej jednostki prowadzącej zajęcia, którą jest 

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

REJESTRACJA NA FAKULTETY 
W trakcie studiów oprócz przedmiotów obowiązkowych jesteś zobowiązana/y również do zaliczenia 

przedmiotów fakultatywnych. Na każdym roku określono liczbę punktów ECTS, którą musisz uzyskać 

do ich zaliczenia.  

ANALITYKA MEDYCZNA: 

Rejestracja na zajęcia fakultatywne odbywa się podczas wpisu na studia. Jeżeli nie dokonałaś/eś wtedy 

wyboru skontaktuj się z Dziekanatem justyna.trocka@uj.edu.pl  

https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/do-pobrania-2/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/do-pobrania-2/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/do-pobrania-2/
http://www.swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy
https://swfis.uj.edu.pl/start
https://cj.cm.uj.edu.pl/
mailto:justyna.trocka@uj.edu.pl


KOSMETOLOGIA: 

Rejestracja na zajęcia fakultatywne odbywa się po wpisie na studia. Szczegóły zostaną przesłane w 

wiadomości mailowej od pracownika dziekanatu.  

FARMACJA: 

Na pierwszym roku studiów należy zrealizować trzy zajęcia fakultatywne. 

Rejestracja/wybór zajęć odbędzie się poprzez USOSweb – zakładka rejestracja na przedmioty 

w dniach od 29.09.2021 od godz. 8:00 do 01.10.2021 do godz. 23:59 

Dostępnych jest 10 tematów zajęć (niektóre posiadają limity miejsc). Podczas rejestracji można 

zapisywać się na zajęcia jak i z nich rezygnować.  W przypadku gdy w rejestracji podstawowej 

przedmiot nie uzyska minimalnej liczby zainteresowanych ( tj. 15 osób) nie zostanie uruchomiony a 

osoby, które go wybrały będą zobowiązane wybrać inny dostępny temat w rejestracji uzupełniającej.  

PLAN STUDIÓW I SYLABUSY PRZEDMIOTÓW 
Informacje o wszystkich planach studiów i przedmiotach obowiązkowych oraz fakultatywnych jakie 

należy zrealizować w całym toku studiów znajdziesz tutaj 

Wyszukaj swój kierunek przechodząc kolejno przez: rok rozpoczęcia studiów, formę studiów, poziom 

kształcenia, wydział i kierunek  

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
Wszystkie harmonogramy są publikowane na stronie Wydziału Farmaceutycznego w zakładce 

harmonogramy zajęć. 

Harmonogram zajęć obowiązkowych będzie dostępny na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku 

akademickiego. Harmonogramy zajęć fakultatywnych zostaną udostępnione po zakończeniu rejestracji 

na zajęcia, nie wcześniej niż 15 października. 

PRZENIESIENIE I UZNANIE PUNKTÓW ECTS 
Jeżeli studiowałeś na innej uczelni i realizowałeś przedmiot, który znajduje się w planie studiów 

wybranego kierunku możesz wnioskować o przeniesienie i uznanie punktów ECTS. Informacje o 

procedurze znajdziesz tutaj.  

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
Studenci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego NFZ swoich Rodziców. Po 26 roku 

życia muszą ubezpieczyć się samodzielnie. Istnieje również możliwość ubezpieczenia 

przez Uniwersytet –  szczegóły   są   dostępne  pod   adresem: 

http://www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia 

Wzory wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ  

UBEZPIECZENIE NNW  
Uniwersytet Jagielloński ubezpiecza studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Ubezpieczenie obowiązuje podczas zajęć dydaktycznych i praktyk poza uczelnią. W przypadku chęci 

rozszerzenia ubezpieczenia poza uczelnią prosimy o kontakt z Samorządem Studentów UJ 

ul. Czapskich 4, pok. 23, 31-110 Kraków, tel.: 12 663 11 71, 12 663 11 72 biuro@samorzad.uj.edu.pl 

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/3/1/7/2/4
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/harmonogram-zajec-2/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/ogloszenia-i-regulacje/ogloszenia/
http://www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/do-pobrania-2/
mailto:biuro@samorzad.uj.edu.pl


SPRAWY SOCJALNE, STYPENDIA, DOMY STUDENCKIE, AKADEMIKI 
Koordynatorem w ww sprawach na Wydziale Farmaceutycznym jest Pani mgr Barbara Jyż, z którą 

należy się kontaktować, aby uzyskać szczegółowe informacje.  

Tel. 12 62-05-416 barbara.jyz@uj.edu.pl  

WAŻNE RADY 
• Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

• Zapoznaj się z Planem studiów oraz sylabusami przedmiotów  

• Uchwała nr 17/III/2019 określa zasady pobierania opłat za studia – zapoznaj się z jej treścią 

i sprawdź jakie masz obowiązki i prawa z niej wynikające 

• Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na 

stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących 

studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się 

w interesującej cię sprawie. 

• Wszystkie wzory pism dostępne są na stronie Wydziału Farmaceutycznego: link tutaj 

• W korespondencji elektronicznej z uczelnią używaj oficjalnego, uniwersyteckiego adresu 

mailowego. Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych oraz o tym, aby podpisać się w mailu: imię, 

nazwisko, numer indeksu, kierunek i rok studiów. 

• Kontakt z Dziekanatem – lista pracowników danego kierunku studiów oraz godziny obsługi 

studentów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego w zakładce kontakt. 

 

Jeśli w tym poradniku nie znalazłaś/eś odpowiedzi na nurtujące kwestie  

skontaktuj się z pracownikiem obsługującym Twój tok studiów 😊  

 

POWODZENIA! 

mailto:barbara.jyz@uj.edu.pl
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/tok-studiow/regulamin
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/tok-studiow/oplaty
http://studiuje.uj.edu.pl/
http://www.uj.edu.pl/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/studenci/do-pobrania-2/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/kontakt/dziekanat/

