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Komunikat nr 730.020.4.2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM  

z dnia 20.09.2021 dotyczący wpisu warunkowego na kolejny rok studiów; 

powtarzania roku studiów oraz realizacji przedmiotów awansem  

w roku akademickim 2021/2022 

 

§1 

Zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów UJ, Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na 

wpis na kolejny rok studiów w przypadku, gdy student uzyskał w roku akademickim 2020/2021 co 

najmniej 50 punktów ECTS do 30 września 2021 oraz zaliczył przedmioty obowiązkowe do zaliczenia 

roku zgodnie z planem studiów. W tym celu należy złożyć wniosek (załącznik nr 1).  

§2 

Zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów UJ student, który nie uzyska minimalnej ilości punktów ECTS 

wymienionych w pkt. 1, zobowiązany jest do powtórzenia tego samego roku studiów. W tym celu należy 

złożyć wniosek (załącznik nr 2). Powtarzanie roku nie jest dopuszczalne w przypadku braku zaliczenia 

pierwszego roku studiów. 

§3 

Wraz z wnioskiem o wpis warunkowy lub powtarzanie roku student może załączyć określony przez 

koordynatora zakres powtarzania przedmiotu. Załącznik ten może stanowić korespondencja mailowa 

z koordynatorem (koordynator wskazuje rodzaj zajęć i ilość godzin jaką student musi powtórzyć). Udział 

w wykładach jest obligatoryjny dla wszystkich repetentów bez względu na wyznaczony zakres 

powtarzania przedmiotu. 

§4 

Opłaty będą naliczane za powtarzanie przedmiotów z semestru zimowego, z semestru letniego 

oraz za przedmioty całoroczne. Brak dostarczonego zakresu powtarzania przedmiotu będzie skutkować 

naliczeniem całości opłaty za przedmiot. 

1. Opłata dotyczy wszystkich form zajęć, w tym również zajęć realizowanych w formie zdalnej.  

2. Opłata za powtarzanie przedmiotu, którego zakres powtarzania obejmuje wyłącznie egzamin nie jest 

pobierana.  

§5 

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Studiów UJ, Dziekan na wniosek studenta, który powtarza rok 

studiów, może wyrazić zgodę na uczestnictwo w zajęciach z przedmiotu z kolejnego roku studiów tzw. 

realizacja przedmiotów awansem. W tym celu należy złożyć wniosek (załącznik nr 3).    

1. Student może realizować awansem wyłącznie przedmioty obowiązkowe. We wniosku określonym 

w §5 należy wskazać przedmioty do realizacji awansem. W roku akademickim 2021/2022 opinia 

koordynatora przedmiotu nie jest wymagana. 

2. Niezaliczenie przedmiotu realizowanego awansem oznacza konieczność jego powtarzania 

w kolejnym roku akademickim. 



2 
 

3. Udział studenta w zajęciach realizowanych awansem wymaga zgody Dziekana. 

§6 

Wnioski wymienione w §1, §2 i §5 można dostarczyć do dziekanatu za pośrednictwem adresu 

poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl na adres poczty elektronicznej sekretariatu jednostki 

organizacyjnej UJ prowadzącej tok studiów lub adres poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl 

pracownika obsługującego tok studiów:  

1. analityka medyczna: justyna.trocka@uj.edu.pl  

2. kosmetologia: iwona.piszczek@uj.edu.pl  

3. Drug Discovery and Development: iwona.piszczek@uj.edu.pl  

4. farmacja (studia stacjonarne): paulina.m.dabrowska@uj.edu.pl  

5. farmacja (studia niestacjonarne): paulina.m.dabrowska@uj.edu.pl  

§7 

Termin składania wszystkich wniosków i załączników upływa 30.09.2021. 

§8 

Studenci, których nazwiska do 20.10. nie zostaną umieszczone na liście uczestników danego 

kursu (w USOSweb) nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 

§9 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

 

prof. dr hab. Jacek Sapa 
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