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11. SŁOWO WSTĘPNE
dziekan wydziału

Szanowni Państwo,
Witam Was serdecznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Wybraliście naszą Uczelnię i Wydział, kierując się zapewne ich tradycją 
i renomą. Nie zniechęciły Was opinie głoszące, że studia u nas są niełatwe. Jeste-
ście więc teraz częścią naszej społeczności i na początku potrzebujecie przewod-
nika po zasadach studiowania. Zasady te mogą się Wam wydać skomplikowane, 
ale z czasem dostrzeżecie, mam nadzieję, ich wewnętrzną logikę oraz zalety 
związane z ich przestrzeganiem.

Zadanie to ułatwi Wam informator przygotowany przez Waszych kolegów 
z wyższych lat studiów. Kolegów, których ogół studentów Wydziału (a jest 
ich przeszło siedem tysięcy) wybrał na swoich reprezentantów, powierzając 
im mandaty członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. To oni będą 
dla Was najlepszymi przewodnikami po Wydziale, gdyż to właśnie oni czynnie 
współuczestniczą w tworzeniu zasad jego funkcjonowania – zasad, którym 
sami podlegają. Ja natomiast chciałabym przekazać Wam kilka prostych, a jed-
nocześnie bardzo ważnych rad.

Po pierwsze – informacje. Najlepszym ich źródłem są dziekanaty, samorząd, 
oficjalne strony internetowe. Wiadomości otrzymywane od kolegów na kory-
tarzu pod dziekanatem, często straszne i fantastyczne, stanowią cenny ele-
ment folkloru wydziałowego i jako takie je lubimy, ale często nie mają one wiele 
wspólnego z prawdą.

Po drugie – terminy. Aby tak duży Wydział jak nasz funkcjonował prawidłowo, 
terminy zgłoszeń, zapisów, deklaracji itp. muszą być bezwzględnie przestrze-
gane. To dla Waszego dobra. Poza tym… sami Państwo wybraliście sobie taki 
los. W przyszłości – jako adwokaci, sędziowie, urzędnicy, prokuratorzy, radcy 
czy notariusze – będziecie musieli drobiazgowo przestrzegać procedur i termi-
nów. Dobrze więc przygotowywać się do tego już dziś. Pozbawi Was to wielu 
kłopotów i da Wam dużo więcej bezcennego czasu. Możecie go wykorzystać 
zarówno na naukę, jak i na studenckie życie pozanaukowe. Ja mogę Wam tylko 
życzyć, aby to życie było barwne, ciekawe i w pełni rekompensowało Wam 
trudy studiowania.
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Bowiem, po trzecie – najważniejsza jest równowaga, dystans i zdrowy roz-
sądek. We wszystkim. W imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz własnym mogę 
obiecać, że wszystkie te dobre rady stosować będziemy również do siebie.

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

przewodniczący samorządu studentów wpia uj

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Studia na najstarszym i najlepszym Wydziale Prawa i Administracji w Polsce to 
wielkie wyzwanie. Niebagatelny wpływ na powodzenie Waszych edukacyjnych 
planów będzie miała znajomość praw i obowiązków studenta. Wiedza ta ma 
i mieć powinna szczególne znaczenie dla nas – osób, od których w przyszłej pra-
cy zawodowej będzie się wymagać doskonałej znajomości przepisów prawa oraz 
umiejętności ich wykorzystania w praktyce.

Chcąc przybliżyć Wam tę wiedzę, oddajemy w Wasze ręce trzecie, zaktualizo-
wane i uzupełnione wydanie „Informatora Studenta WPiA UJ”. Publikacja ta jest 
owocem pracy zespołu redakcyjnego pod kierownictwem Jakuba Bakonyiego, 
Przewodniczącego Komisji Informacyjnej. Fundamenty pod jej powstanie położyli 
nasi poprzednicy – Piotr Szefer i Mateusz Mroczek.

Wyrażamy nadzieję, iż zawarte tu informacje okażą się pomocne w wielu sytu-
acjach Waszego codziennego, studenckiego życia i umożliwią Wam samodzielne 
rozwiązywanie problemów, których – oczywiście – życzymy Wam jak najmniej.

Pomimo najszczerszych chęci nie możemy zagwarantować Wam, że przedsta-
wione tu wiadomości pozostaną aktualne w trakcie roku akademickiego. Wła-
śnie dlatego zachęcamy Was do polubienia i obserwowania naszego profilu na 
Facebooku (www.fb.com/samorzad.wpia.uj), dołączenia do utworzonych przez 
nas grup oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu forów: www.lex.edu.pl i www.
administracja.info. Wiele przydatnych informacji, w tym wersję elektroniczną 
informatora, znajdziecie na naszej stronie internetowej (www.samorzad.wpia.
uj.edu.pl).

Ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział 
w tworzeniu tej publikacji. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej, która udzieliła 
naszemu przedsięwzięciu nieocenionego wsparcia organizacyjnego, finansowe-
go i merytorycznego.

Ze studenckim pozdrowieniem,
Paweł Adamiec
Przewodniczący Wydziałowej Rady
Samorządu Studentów WPiA UJ

http://www.fb.com/samorzad.wpia.uj
http://www.lex.edu.pl
http://www.administracja.info
http://www.samorzad.wpia.uj.edu.pl
http://www.samorzad.wpia.uj.edu.pl
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2. NASZ WYDZIAŁ
2.1. WŁADZE

dziekan wydziału prawa i administracji uj
prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

prodziekan ds. studiów prawniczych
prof. dr hab. Janina Błachut

prodziekan ds. studiów administracyjnych
prof. dr hab. Dorota Malec

prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

kierownik administracyjny 
mgr Krzysztof Kopacz

2.2. DZIEKANAT
Dziekanat to jednostka organizacyjna przydzielona do pomocy dziekanowi. Jej 
podstawowym zadaniem jest zapewnienie obsługi administracyjnej Wydziału 

oraz koordynowanie procesów związanych ze studiowaniem. Przedstawicielami 
dziekanatu wyznaczonymi – w porozumieniu z organami samorządu studentów – 
do bezpośredniej obsługi studentów są opiekunowie roku. Opiekun roku w kom-
petentny sposób odpowie na Twoje pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości.

Do podstawowych obowiązków dziekanatu należy:

 • rozliczanie studentów i udzielanie wpisów na kolejne lata studiów,
 • dokonywanie wpisów na studia poza rekrutacją (np. po przeniesieniu z inne-
go kierunku lub w ramach wznowienia),

 • wystawianie zaświadczeń (np. zaświadczenia o studiowaniu),
 • w wyjątkowych przypadkach – rejestrowanie na zajęcia po zakończeniu re-
jestracji, podpinanie przedmiotów po zakończeniu rejestracji,

 • dokonywanie zmian trybu i programu studiów,
 • wydawanie, przedłużanie i unieważnianie legitymacji studenckich,
 • przygotowywanie dyplomów ukończenia studiów,
 • przyjmowanie wniosków składanych do dziekana i prodziekanów (prowa-
dzenie dziennika podawczego).

UWAGA!
Warto podkreślić, że we wszelkich sprawach studenckich interesantów przyjmuje 
wyłącznie właściwy prodziekan, a nie Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krystyna 
Chojnicka. Wszelkie pisma kierowane do prodziekanów należy składać za pośred-
nictwem sekretariatów studenckich (dziekanatów), a nie bezpośrednio.
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prawo
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokoje: 57, 58, 59, 61
tel. 12 422 10 33, 12 663 11 65

administracja
Pałac Larischa
ul. Bracka 12
pokoje: 9a, 9b
tel. 12 663 19 14

prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Sekretariat Katedry Prawa Własności Intelektualnej
ul. Józefa 19 (Kazimierz)
tel. 12 427 59 41, 12 427 59 42

Dziekanaty przyjmują studentów od wtorku do piątku w godzinach 11:00–14:00. 
Dla studentów studiów niestacjonarnych dziekanaty są dodatkowo czynne 
w piątki w terminach zjazdów w godz. 12:00–16:00.

UWAGA!
Pamiętaj, że dziekanat nie obsługuje studentów w poniedziałki. Uwzględnij to 
w swoich planach, zwłaszcza tych dotyczących składania wniosków i deklaracji 
przedmiotowych.

Wizytę w dziekanacie należy poprzedzić rejestracją elektroniczną za pośrednic-
twem strony internetowej Wydziału („rejestracja do obsługi przez Sekretariat 
Studencki”): www.wpia.uj.edu.pl/studenci/rejestracja.

Szczegółowe informacje o dziekanatach (m.in. dane opiekunów roku, numery te-
lefonów, dokładne miejsca obsługi studentów) znajdziesz na stronie internetowej 
Wydziału.

2.3. KOORDYNATOR SYSTEMU USOS
Koordynator USOS odpowiada za sprawną pracę systemu USOS na Wydziale. 
W przypadku wystąpienia problemów z jego działaniem należy zwrócić się bez-
pośrednio do koordynatora (marta.smolarska@uj.edu.pl), który powinien doko-
nać niezbędnych wyjaśnień lub skierować sprawę do osoby odpowiedzialnej za 
utrudnienia.

2.4. SEKRETARIAT KATEDRY
Za obsługę administracyjną katedr i zakładów odpowiadają ich sekretariaty. Do 
podstawowych (realizowanych głównie za pośrednictwem systemu USOS) obo-
wiązków sekretariatu należy:

 • wprowadzanie i aktualizowanie harmonogramów zajęć,
 • wprowadzanie informacji nt. grup zajęciowych  i terminów egzaminów,
 • ustalanie i modyfikowanie limitów miejsc na zajęcia i egzaminy,
 • dopisywanie studentów do grup ćwiczeniowych, wykładowych i seminaryj-
nych poza rejestracją (za zgodą kierownika katedry/zakładu),

 • przenoszenie studentów pomiędzy seminariami (za zgodą dziekana).

2.5. PROWADZĄCY ZAJĘCIA
Do zajęć prowadzonych w ramach poszczególnych przedmiotów przypisany jest 
zawsze co najmniej jeden prowadzący.

Do podstawowych obowiązków prowadzącego należy:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wprowadzanie ocen do protokołów,
 • w przypadku grup ćwiczeniowych – wpisywanie oznaczenia „ZAL” lub „NZAL”,
 • wpisywanie oznaczenia „NZAL” (brak zaliczenia) studentom, którzy nie przy-
stąpili do zadeklarowanego terminu egzaminu,

 • korygowanie ocen i wpisów,
 • pełnienie regularnych dyżurów.

www.wpia.uj.edu.pl/studenci/rejestracja
mailto:marta.smolarska@uj.edu.pl
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2.6. BUDYNKI WYDZIAŁOWE
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pałac larischa
ul. Bracka 12

Pałac Larischa to jeden z dwóch głównych budynków Wydziału. W zabytkowym 
„Larischu” odbywają się liczne zajęcia, a w szczególności wykłady i ćwiczenia dla 
studentów pierwszego roku. Pałac w obecnej formie istnieje od 1807 r. W prze-
szłości swoją siedzibę miały w nim m.in. krakowski ratusz, prezydent miasta 
Krakowa, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, a po II wojnie światowej – 
biblioteka  i urząd stanu cywilnego.

Sala „Sztuka” – sala ćwiczeniowa, którą z początku niełatwo odnaleźć. Po wejściu 
do budynku należy skręcić w prawo, minąć windę, skręcić w lewo, a następnie (za 
drzwiami) w prawo. „Sztuka” będzie wówczas po lewej stronie.

Sala informatyczna (s. 217) – znajduje się na drugim piętrze, na samym końcu 
wąskiego korytarza. Odbywają się tutaj zajęcia z informatyki dla studentów pra-
wa i administracji.

Siedziba ELSA Kraków (s. 216) – jest położona tuż obok sali informatycznej.

Dziekanat Administracji (pok. 9a i 9b) – znajduje się na parterze koło schodów. 
Po wejściu do budynku należy skręcić w prawo.
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Sala audytoryjna – znajduje się na końcu głównego korytarza (holu) po prawej 
stronie. Odbywa się tutaj znaczna część wykładów dla pierwszego roku.

Sala seminaryjna – znajduje się tuż przy sali audytoryjnej (sąsiednie drzwi). Pro-
wadzone są tu przede wszystkim ćwiczenia.

Sala nr 55 – prowadzą do niej schody położone naprzeciwko sali audytoryjnej.

collegium wróblewskiego
ul. Olszewskiego 2

Drugi najważniejszy budynek Wydziału, potocznie nazywany „Olszą”. Collegium 
zostało wzniesione w latach 1870–1871 z przeznaczeniem dla Zakładu Chemii. 
Warto wiedzieć, że w  1883 r. w mieszczącym się na parterze warsztacie profeso-
rowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski jako 
pierwsi na świecie dokonali skroplenia tlenu i azotu.

Biblioteka i Czytelnia – znajdują się na parterze w lewym skrzydle budynku. Idąc 
korytarzem najpierw mijamy czytelnię, by na jego końcu odnaleźć bibliotekę.

Pokój nr 310 – znajduje się na trzecim piętrze, na końcu korytarza prowadzącego 
w prawo. Swoją siedzibę ma tutaj wydziałowy pełnomocnik ds. pomocy material-
nej oraz koordynator systemu USOS.
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Sale nr 218, 219, 223 – sale wykładowe znajdujące się tuż obok siebie. Po wej-
ściu na drugie piętro należy skręcić w prawo i dojść do końca korytarza.

collegium novum
ul. Gołębia 24

Neogotycki gmach został wzniesiony w latach 1883–1887. Za sprawą przepro-
wadzonej w 2013 r. renowacji można go obecnie podziwiać w pełnej okazałości. 
W znajdującej się na pierwszym piętrze auli odbywają się najważniejsze uroczy-
stości i posiedzenia. W „Novum” swoją siedzibę mają najwyższe władze Uczelni: 
rektor, prorektorzy i senat, a także władze Wydziału Prawa i Administracji: dzie-
kan i Rada Wydziału.

Co do zasady w budynku nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Wyjątkiem jest 
sala wykładowa nr 52, która znajduje się na drugim piętrze.

Siedziba Samorządu Studentów UJ – organy samorządu ogólnouczelnianego zaj-
mują pokój 033 w podziemiach CN. Po wejściu do budynku należy skręcić w ko-
rytarz po prawej stronie, następnie ponownie skręcić w prawo i zejść schodami 
na dół.

Dziekanat Prawa, gabinet dziekana – znajduje się na drugim piętrze. Po wyjściu 
z windy należy kierować się w korytarz po lewej stronie.

budynek katedr historycznoprawnych
ul. Gołębia 9

W budynku na skrzyżowaniu ul. Gołębiej i ul. Jagiellońskiej swoje siedziby mają ka-
tedry historycznoprawne. Odbywa się tu też większość ćwiczeń z prowadzonych 
przez te katedry przedmiotów. Brama od strony ul. Gołębiej jest zamykana już 
około godz. 16:00–17:00. Aby dostać się do budynku w późniejszych godzinach, 
należy skorzystać z wejścia od strony ul. św. Anny 6.
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Sala nr 2, sala nr 13, sekretariat – znajdują na pierwszym piętrze. Po wejściu na 
dziedziniec należy kierować się do budynku po lewej stronie.

Sala „Przewiązka” –  duża sala ćwiczeniowa, a niekiedy także wykładowa. Po 
wejściu przez bramę główną należy minąć klomb i skierować się do przejścia pro-
wadzącego do drugiej części budynku (czyli tzw. przewiązki). W przejściu znajdują 
się schody, które prowadzą do sali.

auditorium maximum uj
ul. Krupnicza 33

Nowoczesny i przestronny gmach Auditorium Maximum pełni funkcję uniwer-
syteckiego centrum dydaktyczno-kongresowego. W gmachu umiejscowiono 
przestronne sale wykładowe, w tym mogącą pomieścić 1200 osób Aulę Dużą, 
która – podobnie jak Aula Średnia – może być dzielona modularnie na dwie sa-
modzielne części („A” i „B”).

W „Audimaxie” odbywają się wykłady i egzaminy z przedmiotów prowadzonych 
na Wydziale Prawa i Administracji, przy czym zazwyczaj są to te przedmioty, któ-
re gromadzą największą publiczność. Poza zajęciami dydaktycznymi w budynku 
organizowane są liczne konferencje, wystawy i uroczystości, w tym – uroczystość 
inauguracji roku akademickiego.

collegium iuridicum
ul. Grodzka 53

Siedziba Katedry Prawa Pracy
Siedziba Zakładu Postępowania Cywilnego
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2.7. KATEDRY I ZAKŁADY
Wydział tak duży jak nasz nie mógłby funkcjonować bez złożonej struktu-
ry wewnętrznej. Na strukturę tę składa się ponad 30 jednostek działalności 
podstawowej. Wśród nich największy udział liczbowy, a zarazem największe 
znaczenie z punktu widzenia studenta mają katedry i zakłady, gdyż to właśnie 
one odpowiadają za realizację programu dydaktycznego.

Poniżej przedstawiamy aktualny na dzień 1 września 2014 r. wykaz katedr, za-
kładów oraz  innych jednostek wydziałowych. Szczegółowe informacje na temat 
poszczególnych jednostek, czyli m.in. na temat ich działalności, pracowników, 
terminów i lokalizacji dyżurów oraz przyjętych sposobów kontaktu są dostępne 
na stronach internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem strony 
głównej Wydziału (zakładka „Jednostki”).

katedra filozofii prawa i etyki prawniczej
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stelmach
siedziba: Pałac Larischa

katedra historii administracji i myśli administracyjnej
kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
siedziba: ul. Gołębia 9

katedra historii doktryn politycznych i prawnych
kierownik: prof. dr hab. Michał Jaskólski
siedziba: Pałac Larischa

katedra historii prawa polskiego
kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak
siedziba: ul. Gołębia 9

zakład prawa kościelnego i wyznaniowego
kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak
siedziba: ul. Gołębia 9

katedra kryminalistyki
kierownik: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra kryminologii
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
siedziba: Collegium Wróblewskiego

zakład prawa i polityki penitencjarnej
kierownik: dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra polityki gospodarczej
kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
siedziba: Pałac Larischa

zakład prawa finansowego
kierownik: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra postępowania administracyjnego
kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Woś
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra postępowania karnego
kierownik: prof. dr hab. Piotr Hofmański
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra powszechnej historii państwa i prawa
kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Baran
siedziba: ul. Gołębia 9

katedra prawa administracyjnego
kierownik: prof. dr hab. Jan Zimmermann
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa cywilnego
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa europejskiego
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Biernat
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa gospodarczego prywatnego
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
siedziba: Collegium Wróblewskiego

zakład prawa bankowego
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
siedziba: Collegium Wróblewskiego
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zakład prawa handlowego
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szumański
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa karnego
kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

zakład bioetyki i prawa medycznego
kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

zakład prawa karnego porównawczego
kierownik: prof. dr hab. Maria Szewczyk
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa konstytucyjnego
kierownik: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

katedra prawa ochrony środowiska
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Biernat
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa pracy i polityki społecznej
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski
siedziba: Collegium Iuridicum

katedra prawa prywatnego międzynarodowego
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mączyński
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa rolnego
kierownik: dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra prawa rzymskiego
kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
siedziba: ul. Gołębia 9

katedra prawa samorządu terytorialnego
kierownik: prof. dr hab. Mirosław Stec
siedziba: Pałac Larischa

katedra prawa ustrojowego porównawczego
kierownik: prof. dr hab. Marian Grzybowski
siedziba: Pałac Larischa

katedra prawa własności intelektualnej
kierownik: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
siedziba: ul. Józefa 19

zakład prawa autorskiego
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak
siedziba: ul. Józefa 19

zakład prawa informacyjnego
kierownik: prof. dr hab. Janusz Barta
siedziba: ul. Józefa 19

zakład prawa konkurencji i środków masowego przekazu
kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowińska
siedziba: ul. Józefa 19

zakład prawa własności przemysłowej
kierownik: dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
siedziba: ul. Józefa 19

katedra publicznego prawa gospodarczego
kierownik: prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
siedziba: Collegium Wróblewskiego

katedra socjologii prawa
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Pałecki
siedziba: Pałac Larischa

katedra teorii prawa
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
siedziba: Pałac Larischa

zakład postępowania cywilnego
kierownik: dr hab. Sławomir Cieślak, prof. UJ
siedziba: Collegium Iuridicum

zakład prawa międzynarodowego publicznego
kierownik: dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ
siedziba: ul. Gołębia 9
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2.8. INNE JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE
centrum alternatywnego rozwiązywania sporów (ars)
kierownik: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

ośrodek międzynarodowego prawa humanitarnego 
i praw człowieka
kierownik: dr Marcin Marcinko
siedziba: al. Krasińskiego 18

ośrodek koordynacyjny szkół praw obcych
kierownik: dr hab. Krzysztof Oplustil
siedziba: Pałac Larischa

pracownia komputerowa
kierownik: dr inż. Wiesław Juszczyk
siedziba: Pałac Larischa

studencka poradnia prawna uj
siedziba: al. Krasińskiego 18/3

wydziałowa biblioteka prawnicza
kierownik: mgr Alina Suchoń
siedziba: Collegium Wróblewskiego

czytelnia
czynna: pon.–pt. 08:30–20:30, sob. 09:00–15:00

wypożyczalnia
czynna: pon.–pt. 09:00–20:00, sob. 09:00–15:00

sekcja prawa własności intelektualnej
siedziba: ul. Józefa 19
czynna: pon.–pt. 10:00–18:00

2.9. INNE WAŻNE LOKALIZACJE
siedziba samorządu studentów wpia uj oraz tbsp uj
ul. Straszewskiego 25/9

Wraz z początkiem roku akademickiego 2012/2013 przeniesione zostały sie-
dziby Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ oraz Towarzystwa 
Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Obecnie obie te organizacje zajmują wspólny 

lokal, który mieści się na IV piętrze kamienicy przy ul. Straszewskiego 25 (naprze-
ciwko Collegium Novum, zaledwie kilka kroków od „Olszy”).

Aby dotrzeć do siedziby, po wejściu przez bramę główną kamienicy należy skiero-
wać się na klatkę schodową po prawej stronie, a następnie schodami dotrzeć na 
najwyższe piętro budynku, mijając po drodze zabytkową, przedwojenną i – nie-
stety – niedziałającą windę.

jagiellońskie centrum językowe
ul. Krupnicza 2

W zależności od wybranej grupy zajęcia lektoratowe odbywają się w budynku JCJ 
lub poza nim (np. ul. Armii Krajowej 4 , ul. Kijowska 14, ul. Reymonta 4).

studium wychowania fizycznego i sportu
ul. Piastowska 26

hala ks bronowianka
ul. Zarzecze 124

basen agh
ul. Buszka 4

W zależności od wybranej grupy zajęcia WF odbywają się w budynku SWFiS, na 
hali KS Bronowianka lub na basenie AGH.
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3. STUDIOWANIE
3.1. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

2014/2015
Rok akademicki 2014/2015 rozpoczyna się 1 października 2014 r. i trwa do 
30 września 2015 r. Dzieli się na dwa semestry.

 Semestr zimowy
od 1 października 2014 r. 
do 23 lutego 2015 r.

Semestr letni
od 24 lutego 2015 r. 
do 30 września 2015 r.

Zajęcia dydaktyczne od 2 października 2014 r. 
do 21 grudnia 2014 r.
od 7 stycznia 2015 r. 
do 28 stycznia 2015 r.

od 24 lutego 2015 r. 
do 2 kwietnia2015 r.
od 8 kwietnia 2015 r. 
do 15 czerwca 2015 r.

Przerwy świąteczne od 22 grudnia 2014 r. 
do 6 stycznia 2015 r.

od 3 kwietnia 2015 r. 
do 7 kwietnia 2015 r.

Sesje egzaminacyjne Zimowa:
od 29 stycznia 2015 r. 
do 10 lutego 2015 r.
Zimowa poprawkowa:
od 17 lutego 2015 r. 
do 23 lutego 2015 r.

Letnia:
od 16 czerwca 2015 r. 
do 29 czerwca 2015 r.
Letnia poprawkowa:
od 1 września 2015 r. 
do 15 września 2015 r. 

Przerwy semestralne/ 
wakacyjne

od 11 lutego 2015 r. 
do 16 lutego 2015 r.

od 30 czerwca 2015 r. 
do 30 września 2015 r.

Dodatkowe dni wolne piątek w tygodniu, 
w którym odbywają się 
Juwenalia

Dziekan może – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – 
ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć (tzw. godziny dziekańskie).
Okres od 16 do 30 września 2015 r. przeznaczony jest na załatwianie spraw 
organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2014/2015 
i rozpoczęciem roku akademickiego 2015/2016.

3.2. ROK AKADEMICKI W PIGUŁCE

REJESTRACJA I PODPIĘCIA

DEKLARACJE

SESJA ZIMOWA

REJESTRACJA I PODPIĘCIA

DEKLARACJE

SESJA LETNIA

ROZLICZENIE ROKU

AKTYWACJA KONTA W DOMENIE UJ.EDU.PL

Niezwłocznie po rozpoczęciu studiów

Rejestracja i podpięcia przedmiotów 
całorocznych i z semestru zimowego

Składanie deklaracji przedmiotowych

Rejestracja na egzaminy i zaliczanie 
przedmiotów z semestru zimowego

Rejestracja i podpięcia przedmiotów 
z semestru letniego

Składanie deklaracji przedmiotowych

Rejestracja na egzaminy, zaliczanie przed- 
miotów całorocznych i z semestru letniego

Zgłoszenie programu do rozliczenia do 14 dni od uzyskania wszystkich 
ocen i zaliczeń, jednak nie później 
niż 30 września 2015 r.

czerwiec 2015 r.

od 16 marca 2015 r.

do 1–8 marca 2015 r.

styczeń–luty 2015 r.

od 30 października 2014 r.

do 15–22 października 2014 r.
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3.2.1. AKTYWACJA KONTA W DOMENIE UJ.EDU.PL
Obowiązkiem każdego studenta jest posiadanie aktywnego konta pocztowego 
UJ, gdyż to właśnie na ten adres kierowane są wszelkie decyzje, zawiadomienia, 
wezwania oraz informacje, dotyczące bieżących spraw, związanych ze studiowa-
niem – w tym wiadomości pochodzące od pracowników naukowych. W związku 
z tym student powinien regularnie sprawdzać swoją pocztę. Należy pamiętać, że 
wszelkie negatywne skutki niedopełnienia powyższych obowiązków w całości 
obciążają studenta.

Poczta UJ oferuje wiele możliwości konfiguracji. W szczególności możliwe jest 
przekierowanie poczty przychodzącej na inny adres e-mail, tudzież – podpię-
cie konta pod zewnętrzny program (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) 
lub aplikację webową (np. Gmail, Outlook, Onet, Interia). Stosowne instrukcje są 
dostępne na stronie Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych (www.suss.uj.edu.pl).

3.2.2. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY

Na naszym Wydziale student jest zobowiązany samodzielnie zarejestrować się 
na wszystkie przedmioty, które chce zaliczać w danym roku akademickim, w tym 
również na przedmioty obowiązkowe.

Rejestracja na przedmioty (wykłady, ćwiczenia, warsztaty itd.) odbywa się za po-
średnictwem systemu USOS.

[USOSweb  dla studentów  rejestracja]

Aby dokonać rejestracji, należy kliknąć na koszyk z zieloną strzałką. Niekiedy, 
zwłaszcza podczas rejestracji na ćwiczenia, należy także wybrać jedną z dostęp-
nych grup.

Rejestracja na poszczególne rodzaje zajęć rozpoczyna się w różnych terminach, 
zgodnie z publikowanym odpowiednio wcześniej harmonogramem (zakładka 
„Aktualności”). Początek rejestracji jest częstokroć bardzo ważnym momentem 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych grupach zajęciowych 
oraz fakt, iż przy rejestracji obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Rejestracja na przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego odbywa się 
w terminie ustalonym przez jednostkę organizacyjną, jednak nie później niż do 
22 października 2014 r., natomiast rejestracja na zajęcia z semestru letniego – 
nie później niż do 8 marca 2015 r.

3.2.3. PODPIĘCIA

Podpięcie to operacja polegająca na przypisaniu zarejestrowanego przedmiotu 
do konkretnego programu (kierunku) i etapu (roku) studiów, w ramach które-
go przedmiot ma być realizowany i rozliczany. Każdy student zobowiązany jest 
samodzielnie podpiąć wszystkie przedmioty, na które się zarejestrował. Podpięć 
dokonuje się za pośrednictwem systemu USOS.

[USOSweb  dla studentów  moje studia  podpięcia]

Jeżeli w momencie rejestracji odpowiedni etap studiów dla studenta jeszcze 
nie istnieje (w szczególności dla przedmiotów realizowanych awansem bądź 
przedmiotów z rejestracji na kolejny rok akademicki, uruchamianej przed roz-
liczeniem poprzedniego roku), podpięcie pod etap może zostać uzupełnione 
w późniejszym terminie.

Przedmioty nieobjęte planem studiów, w szczególności kursy realizowane 
w ramach wolnych żetonów lektoratowych, powinny zostać podpięte tylko pod 
program (z wykorzystaniem opcji „rezygnacja z zaliczenia”). Nie będą one brane 
pod uwagę w procesie rozliczenia studiów, uwzględniane w średniej ocen ani 
wykazywane na deklaracjach, chyba że dziekan – na wniosek studenta – po-
stanowi inaczej (w takiej sytuacji zmiany podpięcia dokonuje pracownik dzie-
kanatu).

Podpięć i odpięć można dokonywać – co do zasady – w tych samych terminach, 
w których możliwa jest rejestracja na przedmioty.

UWAGA!
Od roku akademickiego 2014/2015 wchodzi w życie zarządzenie Rektora UJ, 
zgodnie z którym studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację in-
ternetową (z wyłączeniem rejestracji żetonowych) zobowiązani są do podpięcia 
tych przedmiotów w tym samym dniu, w którym się na nie wpisali. Przedmio-
ty niepodpięte będą usuwane z planu studenta przy najbliższej migracji danych 
(ok. 4:00 rano).

http://www.suss.uj.edu.pl
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Przedmioty, na które studenci zostali wpisani przez pracowników administra-
cji lub za pomocą rejestracji żetonowej należy podpiąć – zgodnie z regułami 
przyjętymi na Wydziale – do 22 października 2014 r., jeśli będą realizowane 
w semestrze zimowym lub w cyklu rocznym bądź do 8 marca 2015 r., jeśli będą 
realizowane w semestrze letnim. W razie braku podpięcia przedmioty te będą 
usuwane z planu studenta w ciągu jednego dnia roboczego od momentu upły-
wu ww. terminów.

W przypadku, gdy student zostanie wyrejestrowany z przedmiotu, a ponowny 
wpis na przedmiot będzie niemożliwy z uwagi na upływ terminu rejestracji, stu-
dent powinien niezwłocznie skierować stosowny wniosek do właściwego pro-
dziekana. Prodziekan może – w uzasadnionych przypadkach – wyrazić zgodę na 
rejestrację i podpięcie przedmiotu za pośrednictwem dziekanatu.

Należy pamiętać, że w skrajnych przypadkach (przedmioty obowiązkowe) niedo-
chowanie terminów może stanowić przesłankę do skreślenia z listy studentów.

3.2.4. DEKLARACJE
Deklaracja jest planem studenta na dany cykl (semestr) zajęć. Składa się ją dwa 
razy w roku: w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim. W  pierwszej z nich 
powinny być uwzględnione przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego. 
W drugiej – przedmioty z semestru letniego (co do zasady).

Od dnia następującego po dniu zamknięcia rejestracji internetowej do 29 paź-
dziernika 2014 r. w semestrze zimowym oraz do 15 marca 2015 r. w semestrze 
letnim pracownicy administracyjni dokonują wszelkich niezbędnych czynności, 
w tym reorganizacji grup i weryfikacji uprawnień studentów do realizowania 
przedmiotów, na które się zarejestrowali.

Po tych terminach oraz po sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpię-
cia wszystkich deklarowanych przedmiotów możliwe będzie złożenie deklaracji 
przedmiotowej. Deklarację należy złożyć nie później niż do 7 listopada 2014 r. 
w semestrze zimowym oraz do 22 marca 2015 r. w semestrze letnim.

UWAGA!
Wymienione wyżej terminy składania deklaracji są terminami maksymalnymi 

– oznacza to, że władze Wydziału mogą podjąć decyzję o ich skróceniu. Przed 
każdą rejestracją polecamy zapoznać się z harmonogramem zamieszczonym 
w USOS-ie i na stronie Wydziału.

Deklarację należy samodzielnie przygotować: wygenerować w systemie USOS, 
wydrukować i podpisać, a następnie złożyć u opiekuna roku (w dziekanacie od-

powiedniego kierunku studiów). Deklarację można również dostarczyć pocztą 
na adres właściwego dziekanatu – w takim przypadku decyduje data nadania 
przesyłki.

[USOSweb  dla studentów  rejestracja  deklaracja]

Podobnie jak w przypadku podpięć, terminowe i prawidłowe złożenie deklaracji 
jest niezbędne z punktu widzenia właściwego przebiegu studiów oraz możliwości 
rozliczenia roku.

UWAGA!
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2012/2013 lub w latach 
późniejszych zostali objęci przepisami nowego regulaminu studiów, które nakła-
dają na nich obowiązek zaliczenia wszystkich zadeklarowanych przedmiotów 
przed ukończeniem studiów (studiów I stopnia, studiów II stopnia lub studiów 
jednolitych magisterskich). Zalecamy szczególną rozwagę na etapie wyboru 
przedmiotów, ponieważ każdy przedmiot (choćby specjalizacyjny) z chwilą jego 
zadeklarowania staje się de facto przedmiotem „obowiązkowym”, a jego zalicze-
nie – prędzej czy później – jest niezbędne do ukończenia studiów.

PRZYKŁAD 1
Student pierwszego roku, rozpoczynający studia w roku akademickim 2014/ 
2015, zadeklarował pewien przedmiot specjalizacyjny. Zaliczenie tego przed-
miotu stało się tym samym jednym z warunków koniecznych do ukończenia 
studiów. Co prawda student nie musi zaliczyć tego przedmiotu w roku akade-
mickim 2014/2015 (choć powinien, jeżeli chce uniknąć opłat za powtarzanie 
przedmiotu), ale zmuszony będzie uczynić to przed końcem ostatniego roku 
studiów.

Celem wprowadzonej zmiany było wymuszenie na studentach podejmowania 
bardziej przemyślanych wyborów i ograniczenie skali zjawiska polegającego na 
zawyżaniu statystyk uczestnictwa w poszczególnych przedmiotach. Z uwagi 
na przyjęty zakaz retroakcji regulacja ta nie obowiązuje w odniesieniu do stu-
dentów, którzy rozpoczęli studia wcześniej niż w roku akademickim 2012/2013.

3.2.5. EGZAMINY I ZALICZENIA
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terminy
Każdy student ma prawo przystąpić do egzaminu oraz jednego egzaminu po-
prawkowego z każdego przedmiotu w dwóch terminach wybranych spośród 
wszystkich terminów ogłoszonych.

Zgodnie z programem studiów co najmniej trzy terminy egzaminu z każdego 
przedmiotu muszą być wyznaczone w trakcie sesji egzaminacyjnej. Terminy 
poprzedzające sesję egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczane nie 
wcześniej niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji zimowej i nie wcześniej niż 
na miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. Ostatni termin egzaminu z przedmio-
tów rozpoczynających się w semestrze zimowym powinien być wyznaczony do 
końca sesji poprawkowej, a przynajmniej dwa terminy egzaminów, które kończą 
się w semestrze letnim powinny być wyznaczone we wrześniu.

W nowym regulaminie studiów zniesiono regulację, która przyznawała kierow-
nikom katedr prawo do nakładania na studentów obowiązku podchodzenia do 
egzaminu w sesji zwykłej (niepoprawkowej) pod rygorem utraty prawa do dru-
giego terminu.

UWAGA!
Student traci prawo do drugiego terminu, jeżeli dobrowolnie przystąpi do eg-
zaminu po raz pierwszy w ostatnim spośród terminów wyznaczonych w sesji 
poprawkowej.

Zapisy na egzaminy odbywają się z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednic-
twem systemu USOS. Po zamknięciu rejestracji nie ma możliwości zapisywania 
lub wypisywania się z listy uczestników bez zgody prowadzącego przedmiot.

[USOSweb  dla studentów  rejestracja  na egzaminy]

W przypadku nieobecności na zadeklarowanym terminie egzaminu student traci 
jeden termin. Jednakże w ciągu 7 dni od daty egzaminu student ma prawo uspra-
wiedliwić swoją nieobecność poprzez skierowanie do kierownika katedry wniosku 
o przywrócenie terminu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
brak możliwości pojawienia się na egzaminie. (np. zwolnienie, zaświadczenie le-
karskie). Nieprzystąpienie do egzaminu nie może stanowić podstawy do wpisania 
studentowi oceny niedostatecznej.

forma
Większość egzaminów na naszym Wydziale jest przeprowadzana w formie pi-
semnej, z zachowaniem zasady anonimowości prac do momentu ich odtajnie-
nia. Egzaminy w formie ustnej mogą być przeprowadzane dla ogółu zdających, 
części zdających (na zasadzie przywileju wynikającego ze spełnienia określonych 

kryteriów merytorycznych) lub dla indywidualnych osób (w przypadkach określo-
nych w programie studiów).

oceny
Każde podejście do egzaminu skutkuje wystawieniem oceny pozytywnej lub 
negatywnej. Oceny pozytywne to: bardzo dobry (5), dobry plus (4.5), dobry (4), 
dostateczny plus (3.5) i dostateczny (3). Ocena negatywna to: niedostatecz-
ny (2). Oceny są ogłaszane w terminie 10 dni od daty egzaminu za pośrednic-
twem systemu USOS. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z za-
liczeniem przedmiotu, wobec czego nie jest możliwe ponowne przystąpienie 
do egzaminu w celu podwyższenia wyniku. Każdy student ma prawo do prze-
glądania swojej ocenionej pracy wraz z pytaniami egzaminacyjnymi (kluczem 
odpowiedzi).

zaliczenia
Ocenami nie są zaliczenia (ZAL) i „niezaliczenia” (NZAL). NZAL jest oznaczeniem 
wprowadzanym do systemu USOS wyłącznie w dwóch sytuacjach: gdy student 
nie zaliczy ćwiczeń lub gdy nie podejdzie do egzaminu. W pierwszym wypadku 
NZAL nie prowadzi do negatywnych konsekwencji, ponieważ – co do zasady – 
ćwiczenia są nieobowiązkowe. Z kolei w drugim wypadku NZAL sygnalizuje, że 
student nie przystąpił do zadeklarowanego terminu (w tej sytuacji prowadzi do 
utraty terminu) lub nie przystąpił do żadnego spośród ustalonych terminów eg-
zaminu z danego przedmiotu.

UWAGA!
Często powtarzana maksyma głosi, że ćwiczenia na naszym Wydziale są nie-
obowiązkowe. Należy jednak pamiętać, że od zasady tej przewidziano wyjątek. 
Zgodnie z programem studiów prowadzący przedmiot może zastrzec, że do przy-
stąpienia do egzaminu wymagane będzie zaliczenie ćwiczeń. Niespełnienie tak 
sformułowanego warunku skutkuje utratą prawa do obu terminów egzaminu 
oraz konsekwencjami wynikającymi z niezaliczenia przedmiotu. Zastrzeżenie – 
podobnie jak wszystkie inne zasady zaliczania przedmiotu – powinno być podane 
do wiadomości studentów w syllabusie (opisie) przedmiotu w systemie USOS 
oraz na pierwszym wykładzie w danym roku akademickim.

Prowadzący przedmiot może też zarządzić, że część materiału egzaminacyjne-
go będzie zaliczana w ramach ćwiczeń tym studentom, którzy będą brali w nich 
regularny i aktywny udział. W praktyce nagroda taka wyraża się bądź w zwol-
nieniu z części egzaminu, bądź w przyznaniu premii punktowej, którą dolicza się 
do wyniku egzaminu. Wysokość premii zazwyczaj ustala się proporcjonalnie do 
osiągnięć i postawy studenta (np. ocen uzyskanych z kolokwiów, liczby wygło-
szonych referatów, liczby zgromadzonych „plusów”).
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Student ma obowiązek sprawdzać poprawność wpisywanych ocen i zaliczeń oraz 
zgłaszać ewentualne braki lub błędne oceny w terminie 7 dni od momentu wpi-
sania ich do systemu USOS.

3.2.6. ANKIETY
Po zakończeniu każdego semestru student może za pośrednictwem systemu 
USOS wziąć udział w ocenie zajęć dydaktycznych. Swoją opinię na temat po-
szczególnych przedmiotów można wyrazić poprzez udzielenie odpowiedzi na 
kilka pytań zawartych w ankiecie. W pytaniach poruszane są m.in. takie kwestie 
jak: punktualność i przygotowanie prowadzącego do zajęć, sposób prowadzenia 
zajęć, nastawienie do studentów, poziom stawianych wymagań. Od niedawna 
możliwa jest również ocena pracowników administracji.

Ankiety są całkowicie anonimowe. W oparciu o ich wyniki opracowuje się zbiorcze 
raporty, które są podstawą do wyciągania wniosków i wdrażania konkretnych 
działań (np. premiowania najlepiej ocenionych pracowników i dokonywania ew. 
zmian personalnych). Gorąco zachęcamy do udziału w akcji, ponieważ nie wyma-
ga to od nas wiele wysiłku, a może znacząco pomóc w budowaniu coraz wyższej 
jakości kształcenia i obsługi administracyjnej na Wydziale i na Uczelni.

Poprawie jakości kształcenia służą także inne programy tworzące Uczelniany 
System Doskonalenia Jakości Kształcenia, np. organizowany raz do roku Baro-
metr Satysfakcji Studenckiej.

Więcej informacji: www.jakosc.uj.edu.pl.

3.2.7. ROZLICZENIE ROKU

Rozliczenie wyników w nauce (zaliczeń i ocen z egzaminów) następuje w okre-
sach rocznych, a nie semestralnych. Oznacza to, że po zakończeniu sesji zimowej 
nie trzeba podejmować działań związanych z rozliczeniem semestru. Sekretariat 
zobowiązany jest rozliczyć każdego studenta do 15 października.

Począwszy od roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim 
wprowadzono tzw. e-indeks oraz zlikwidowano karty egzaminacyjne. Student 
nie musi już dokumentować przebiegu studiów poprzez zbieranie wpisów w tra-
dycyjnym, papierowym indeksie, ponieważ procedura rozliczania roku została 
w całości przeniesiona do systemu USOS.

Wobec powyższego to na studencie spoczywa obowiązek wszczęcia procedury 
rozliczenia roku. Aby to uczynić, należy w terminie 14 dni od momentu uzyskania 
wszystkich ocen i zaliczeń, jednak nie później niż do 30 września zgłosić program 
do rozliczenia w systemie USOS.

[USOSweb  dla studentów  moje studia  zaliczenia etapów]

UWAGA!
Zbyt wczesne zgłoszenie programu do rozliczenia blokuje możliwość rejestracji 
i podpięć. Aby wycofać zgłoszenie, należy skontaktować się z opiekunem roku.

3.3. ZALICZENIE ROKU I STUDIÓW
Aby zaliczyć dany rok oraz całe studia, student musi spełnić szereg wymogów, 
które zostały precyzyjnie określone w uchwałach Rady Wydziału (programach 
studiów).

swoboda wyboru i jej ograniczenia
Nasz Wydział daje Ci daleko idącą swobodę w kształtowaniu toku studiów. Na 
początku każdego roku akademickiego samodzielnie układasz swoją deklarację, 
wybierając z bardzo bogatej oferty te przedmioty, które będziesz zdawać.

www.jakosc.uj.edu.pl
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Nie jest jednak możliwe pozostawienie studentom pełnej dowolności. Z tej przy-
czyny program studiów nakłada na studenta obowiązek zaliczenia pewnego 
zbioru przedmiotów, który częściowo oznaczony jest co do tożsamości (przed-
mioty obowiązkowe), a częściowo – co do gatunku (przedmioty podstawowe 
i specjalizacyjne). Odrębnym, nie mniej istotnym warunkiem zaliczenia roku jest 
uzyskanie określonej liczby punktów ECTS.

przedmioty obowiązkowe („obligi”)
Pomyślne ukończenie roku akademickiego jest uzależnione zwłaszcza od zali-
czenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych dla danego roku. 
Przedmioty obowiązkowe zostały wyróżnione ze względu na ich zasadnicze zna-
czenie dla danego kierunku. Są one oznaczone co do tożsamości. Nie dysponujesz 
swobodą ich wyboru, choć niekiedy możesz decydować, na którym roku chcesz 
zdawać dany przedmiot. Do specyficznych przedmiotów obowiązkowych zalicza 
się wychowanie fizyczne (WF), kurs BHP, egzamin z języka obcego, warsztaty 
licencjackie i seminaria magisterskie.

przedmioty podstawowe („podstawki”)
Kolejnym warunkiem zaliczenia roku jest realizacja odpowiedniej liczby przed-
miotów podstawowych, które – w przeciwieństwie do przedmiotów obligatoryj-
nych – są oznaczone co do gatunku. Możesz zatem wybierać, które przedmioty 
podstawowe chcesz zdawać.

przedmioty specjalizacyjne („spece”)
Najliczniejszą grupę przedmiotów stanowią przedmioty specjalizacyjne. Przy ich 
wyborze dysponujesz największą swobodą. Zaliczenie przedmiotów specjaliza-
cyjnych służy – oprócz przyswojenia wiedzy z konkretnej dziedziny – uzyskaniu 
wymaganej do zaliczenia roku liczby punktów ECTS.

UWAGA!
Dodatkowe ograniczenia swobody wyboru przedmiotów mogą wynikać z tzw. 
sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów. Innymi słowy, zdawanie niektórych 
przedmiotów jest możliwe dopiero po zaliczeniu innych, powiązanych z nimi te-
matycznie przedmiotów (np. możliwość zdawania postępowania cywilnego jest 
uzależniona od wcześniejszego zaliczenia prawa cywilnego). Z harmonogramu 
wykładów może ponadto wynikać, iż rejestracja na dany przedmiot jest możliwa 
tylko dla studentów, którzy ukończyli określony rok studiów (np. prawo cywilne 
można zdawać najwcześniej na II roku). Uchylenie któregokolwiek z powyższych 
ograniczeń wymaga indywidualnej, pisemnej zgody wykładowcy prowadzącego 
dany przedmiot.

3.3.1. WYMOGI
Zamieszczone poniżej tabele przedstawiają wymogi, których realizacja na po-
szczególnych kierunkach warunkuje uzyskiwanie wpisów na kolejne lata studiów, 
a w przypadku spełnienia wszystkich wymogów  – umożliwia ukończenie studiów.

UWAGA!
Jeśli w trakcie roku akademickiego korzystałeś z uniwersyteckich bibliotek, wpis 
na rok wyższy uzyskasz dopiero po uprzednim rozliczeniu się z nimi.

3.3.1.1. PRAWO

Rok 
studiów

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty 
podstawowe

Punkty ECTS

I • wstęp do prawoznawstwa
• prawo konstytucyjne
• logika dla prawników
• jeden z trzech przedmiotów historycz-

noprawnych
• szkolenie BHP
• WF (studia stacjonarne)

2 60

II • prawo cywilne
lub

• prawo karne i prawo administracyjne

4
łącznie 
z I rokiem

120 
łącznie 
z I rokiem

III • pozostałe przedmioty materialno-
prawne

• język obcy na poziomie min. B2+ (studia 
stacjonarne)

6 
łącznie 
z I i II rokiem

180 
łącznie 
z I i II rokiem

IV • postępowa-
nie admi-
nistracyjne 
i sądowoad-
ministracyjne

• postępowa-
nie cywilne

• postępowa-
nie karne

• praktyki 
zawodowe

• język obcy na pozio-
mie min. B2+ (studia 
niestacjonarne)

• seminarium magi-
sterskie dla IV roku

8 
łącznie 
z latami I–II

240 
łącznie 
z latami I–III

V • seminarium magi-
sterskie dla V roku

• złożenie pracy 
dyplomowej

• egzamin magisterski

11 
łącznie 
z latami I–IV

300 
łącznie 
z latami I–IV

Dodatkowo: 1 przedmiot w języku obcym w toku studiów (dot. studiów stacjo-
narnych).
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3.3.1.2. ADMINISTRACJA I STOPNIA

Rok 
studiów

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty 
podstawowe

Punkty ECTS

I • ustrój samorządu terytorialnego
• konstytucyjny system organów pań-

stwowych
• historia nowożytnej administracji
• nauka administracji
• wstęp do prawoznawstwa
• szkolenie BHP
• WF (studia stacjonarne)

2 60

II • podstawy makro- i mikroekonomii
• prawo administracyjne
• podstawy prawa cywilnego z umowami 

w administracji
• informatyka
• praktyka zawodowa (lub na III roku)

4 
łącznie 
z I rokiem

120 
łącznie 
z I rokiem

III • postępowanie administracyjne
• publiczne prawo gospodarcze
• finanse publiczne i prawo finansowe
• język obcy na poziomie min. B2
• praktyka zawodowa
• warsztaty licencjackie
• złożenie pracy dyplomowej
• egzamin licencjacki

5 
łącznie 
z I i II rokiem

180 
łącznie 
z I i II rokiem

3.3.1.3. ADMINISTRACJA II STOPNIA

Rok 
studiów

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty 
podstawowe

Punkty ECTS

I • prawo europejskie
• postępowanie sądowoadministracyjne
• historia myśli ustrojowej i społecznej
• zasady ustroju politycznego państwa 

i ochrona praw człowieka
• szkolenie BHP
• język obcy na poziomie min. B2+

2 60

II • polityka społeczna i system ubezpieczeń 
społecznych

• publiczne prawo konkurencji
• fundusze strukturalne i projekty Unii 

Europejskiej
• seminarium magisterskie
• złożenie pracy dyplomowej
• seminarium magisterskie
• egzamin magisterski

4 
łącznie 
z I rokiem

130 
łącznie 
z I rokiem

Dodatkowo: 1 przedmiot w języku obcym w toku studiów (dot. studiów stacjo-
narnych).

3.3.1.4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH 
MEDIÓW – STUDIA I STOPNIA

Rok 
studiów

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty. 
do wyboru

Punkty ECTS

I • podstawy prawa ustrojowego
• historyczny rozwój prawa i doktryn 

politycznych
• wprowadzenie do systemu prawa 
• filozofia prawa i etyka
• podstawy ekonomii z elementami 

zarządzania
• wprowadzenie do prawa cywilnego
• podstawy postępowania cywilnego
• elementy prawa gospodarczego
• wprowadzenie do prawa własności 

intelektualnej
• szkolenie BHP
• WF (studia stacjonarne)

3 60

II • prawo patentowe, ochrona wzorów 
użytkowych

• prawo autorskie i prawa pokrewne
• prawo prasowe, radiofonii i telewizji
• ochrona konkurencji 
• prawo wzorów przemysłowych
• prawo znaków towarowych
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji
• publiczne aspekty ochrony konsumentów
• nieuczciwe praktyki handlowe
• język obcy na poziomie min. B2

6 
łącznie 
z I rokiem

120 
łącznie 
z I rokiem



STU
D

IO
W

AN
IE

4342

3
III • komercjalizacja własności intelektualnej 

i transfer technologii
• prawo nowych technologii a prawo 

autorskie
• prawo a Internet
• zarządzanie wiedzą
• praktyka zawodowa
• seminarium licencjackie
• złożenie pracy dyplomowej
• egzamin licencjacki

11 
łącznie 
z I i II rokiem 
+ warsztaty

180 
łącznie 
I i II rokiem

3.3.2. NADWYŻKI PROGRAMOWE
Program studiów określa jedynie minimalne wymogi dotyczące zaliczania ko-
lejnych lat studiów. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby wychodzić poza 
narzucone ramy i czynić więcej niż się od nas wymaga. Sposobów jest wiele. 
Można np. zdawać przedmioty obowiązkowe wcześniej niż jest to bezwzględnie 
konieczne, zaliczać więcej przedmiotów podstawowych niż trzeba lub też uzyski-
wać więcej punktów ECTS. Ewentualna nadwyżka punktów ECTS jest automa-
tycznie zaliczana na poczet kolejnego roku akademickiego.

PRZYKŁAD 2
Student administracji zdał na pierwszym roku 3 przedmioty podstawowe i uzy-
skał 80 punktów ECTS. Do zaliczenia drugiego roku będzie potrzebował zaliczenia 
1 przedmiotu podstawowego oraz 40 punktów ECTS.

PRZYKŁAD 3
Student prawa zdał na drugim roku wszystkie 3 przedmioty materialnoprawne 
(prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne). Jeżeli uda mu się spełnić 
pozostałe wymogi do zaliczenia trzeciego roku, będzie mógł od razu uzyskać wpis 
na rok czwarty.

PRZYKŁAD 4
Student prawa stacjonarnego zrealizował pierwszy miesiąc praktyki na trzecim 
roku i drugi miesiąc na roku czwartym. Zaliczenie praktyk stanowi wymóg ukoń-
czenia studiów (piątego roku). Wobec wcześniejszego spełnienia tego wymogu 
student nie będzie musiał martwić się praktykami na piątym roku.

UWAGA!
W dniu 5 czerwca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy znoweli-
zowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które wprowadzały możli-
wość pobierania przez uczelnie opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym 
limitem punktów ECTS (30 punktów ponad sumę punktów wymaganych do 

zaliczenia studiów danego rodzaju) są niezgodne z Konstytucją. W odpowiedzi 
na wyrok wiele uczelni – w tym Uniwersytet Jagielloński – zrezygnowało z po-
bierania tego rodzaju opłat. Co więcej, niekonstytucyjne przepisy mają zostać 
wykreślone z ustawy przy okazji najbliższej nowelizacji. Oznacza to, że studenci 
mogą  zaliczać tyle przedmiotów fakultatywnych, na ile pozwolą im ich chęci 
i możliwości.

Specyficzną formą uzyskiwania nadwyżek programowych jest tzw. awans, czyli 
dobrowolne realizowanie przedmiotów z wyższego roku. Przykładowo, student 
prawa może zadeklarować, że przedmiot dla II lub III roku (np. prawo karne) będzie 
zaliczał już na I roku studiów, czyli wcześniej niż przewidziano to w programie 
studiów. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do właściwego prodziekana przed 
rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu.

3.3.3. WPIS WARUNKOWY (WARUNEK)
Czasem może się zdarzyć, że student nie będzie w stanie sprostać wszystkim 
obowiązkom, jakie nakłada na niego program studiów. Teoretycznie w takiej sytu-
acji nie powinien on uzyskać zaliczenia roku. Zasady nie są jednak aż tak restryk-
cyjne. Jeżeli bowiem okaże się, że uchybienie studenta jest nieznaczne i mieści 
się w pewnych przyjętych granicach, może on otrzymać drugą szansę. Objawia 
się ona w ten sposób, że student otrzymuje zaliczenie roku (wpis na rok wyższy) 
pod warunkiem, że powstałe zaległości zostaną nadrobione do końca kolejne-
go roku akademickiego. Instytucja ta nosi nazwę wpisu warunkowego lub wpisu 
50-punktowego, potocznie zaś nazywana jest „warunkiem”.

Z dobrodziejstwa wpisu warunkowego może skorzystać student, który:

a. nie zaliczył wszystkich wymaganych przedmiotów, przy czym do osiągnięcia 
tego celu zabrakło mu nie więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub 
podstawowego,

b. nie uzyskał wymaganej liczby punktów ECTS, przy czym do sumy tej zabrakło 
mu nie więcej niż 10 punktów ECTS.

O warunek może ubiegać się zarówno osoba, u której wystąpiła jedna spośród 
ww. okoliczności, jak i osoba, u której wystąpiły one jednocześnie (łącznie).

PRZYKŁAD 5
Student nie zdał na pierwszym roku jednego przedmiotu obowiązkowego i uzy-
skał 55 z wymaganych 60 pkt. ECTS. Wobec tego będzie mógł ubiegać się o wpis 
warunkowy.
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PRZYKŁAD 6
Student nie zdał na drugim roku dwóch przedmiotów obowiązkowych. Nawet 
jeżeli spełni pozostałe wymogi wpisu na trzeci rok, to i tak nie będzie mógł sko-
rzystać z wpisu warunkowego.

Aby skorzystać z warunku, należy przed rozpoczęciem kolejnego roku akade-
mickiego złożyć podanie do właściwego prodziekana. Podanie powinno zawie-
rać wniosek o wpis warunkowy na rok wyższy oraz – w przypadku niezaliczenia 
przedmiotu – wniosek o powtarzanie przedmiotu, z którym wiąże się koniecz-
ność uiszczenia opłaty. Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej 
Wydziału w zakładce „Do pobrania”.

UWAGA!
Dany przedmiot może być podstawą wpisu warunkowego tylko raz w toku 
studiów.

PRZYKŁAD 7
Student uzyskał wpis warunkowy na drugi rok ze względu na niezaliczenie jed-
nego z przedmiotów obowiązkowych, po czym ponownie nie zdał tego samego 
przedmiotu. W tej sytuacji nie będzie mógł ponownie skorzystać z wpisu warun-
kowego, a jedyną możliwością będzie powtarzanie roku.

UWAGA!
Często zdarza się, że skorzystanie z warunku nie jest możliwe ze względu na 
niezaliczenie więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego. Do przedmiotów 
obowiązkowych zalicza się także szkolenie BHP, WF oraz egzamin z języka ob-
cego – zalecamy nie lekceważyć ich znaczenia.

3.3.4. POWTARZANIE ROKU
Jeżeli student nie spełnił wymogów zaliczenia roku i z jakiegokolwiek powodu 
nie może uzyskać wpisu warunkowego, pozostaje mu skorzystać z instytucji 
powtarzania roku. Powtarzanie roku polega na ponownym rozpoczęciu tego 
samego roku.

Podobnie jak w przypadku wpisu warunkowego, zgodę na powtarzanie roku wy-
raża właściwy prodziekan na wniosek studenta. Wzór wniosku jest dostępny na 
stronie internetowej Wydziału w zakładce „Do pobrania”.

Powtarzając rok, student nie musi ponownie zaliczać przedmiotów, które uda-
ło mu się zdać wcześniej. Powtarzanie roku nie stoi ponadto na przeszkodzie 
możliwości zaliczania w trybie awansu przedmiotów przypisanych do kolejnych 

lat studiów, chyba że są to zajęcia sekwencyjne (możliwość ich zdawania jest 
uzależniona od zaliczenia przedmiotu „na warunku”).

UWAGA!
Z instytucji powtarzania roku można skorzystać dopiero od II roku  i jedynie raz w ra-
mach toku studiów. Studentowi, który nie zaliczy I roku i nie będzie mógł skorzy-
stać z wpisu warunkowego pozostaje wyłącznie możliwość ponownej rekrutacji.

Instytucją podobną, lecz posiadającą wyjątkowy charakter jest nadzwyczajne 
powtarzanie roku. Z opcji tej może skorzystać (raz w toku studiów) student, 
który w trakcie powtarzania roku ponownie nie spełnił wymogów wpisu na rok 
wyższy, a jego szczególna sytuacja uzasadnia umożliwienie mu powtórnego 
powtarzania roku.

3.3.5. POWTARZANIE PRZEDMIOTU
Od wyżej opisanych instytucji należy wyraźnie odróżnić pojęcie powtarzania 
przedmiotu. Przez powtarzanie przedmiotu rozumie się ponowne zadeklarowa-
nie tego samego przedmiotu z jakiejkolwiek przyczyny. Najczęściej powtarzanie 
przedmiotu jest związane z wpisem warunkowym lub powtarzaniem roku.

PRZYKŁAD 8
Student uzyskał wpis warunkowy ze względu na niezaliczenie jednego przedmio-
tu obowiązkowego. Aby umożliwić sobie zaliczenie w kolejnym roku akademickim, 
musi ponownie zadeklarować ten przedmiot, a zatem – skorzystać z instytucji 
powtarzania przedmiotu.

Powtarzanie przedmiotu zyskało szczególną doniosłość dla studentów rozpo-
czynających studia w roku akademickim 2012/2013 i w latach późniejszych, 
ponieważ to właśnie te osoby objął nowo wprowadzony obowiązek zaliczenia 
do końca studiów wszystkich zadeklarowanych przedmiotów (więcej informacji 
w podrozdziale dot. deklaracji).

PRZYKŁAD 9
Student pierwszego roku zadeklarował pewien przedmiot specjalizacyjny, ale 
ostatecznie go nie zaliczył (nie przystąpił do egzaminu lub uzyskał ocenę nie-
dostateczną). Jakkolwiek okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie zaliczeniu roku, 
student tak czy inaczej będzie musiał zaliczyć przedmiot przed końcem studiów, 
a co za tym idzie – co najmniej raz skorzystać z opcji powtarzania przedmiotu.

Aby powtarzać przedmiot, należy każdorazowo uzyskać zgodę prodziekana 
i uiścić należną opłatę. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Wy-
działu w zakładce „Do pobrania”.
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W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia po roku akademickim 
2012/2013 wysokość opłaty jest ustalana na podstawie wartości jednej godzi-
ny zajęć dydaktycznych na danym wydziale. W roku akademickim 2014/2015 
stawka godzinowa na Wydziale Prawa i Administracji wynosi 3,70 zł na studiach 
stacjonarnych i 6,90 zł na studiach niestacjonarnych. Wymiar godzinowy danych 
zajęć (wykładu) można sprawdzić w systemie USOS.

PRZYKŁAD 10
Student studiów stacjonarnych zamierza powtarzać przedmiot „Prawo admini-
stracyjne”. W związku z tym, że przedmiot jest wykładany w wymiarze 60 godzin, 
opłata wyniesie 222 zł (60 x 3,70 zł).

Powyższa regulacja nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 
rokiem akademickim 2013/2014. W ich przypadku wysokość opłaty jest uza-
leżniona od liczby punków ECTS, jaką przypisano danym zajęciom. Wartość jed-
nego punktu na Wydziale Prawa i Administracji to 50 zł. Jeżeli do przedmiotu 
nie przypisano punktów ECTS (jak w przypadku WF-u i kursu BHP), opłaty nie 
pobiera się.

PRZYKŁAD 11
Student, który rozpoczął studia w roku 2012/2013 zamierza powtarzać przed-
miot „Prawo administracyjne”. W związku z tym, że do przedmiotu przypisano 
11 punktów ECTS, opłata wyniesie 550 zł (4 x 50 zł).

W regulaminie studiów przewidziano ponadto instytucję nadzwyczajnego po-
wtarzania przedmiotu. W tym przypadku studentowi, który nie zaliczył przed-
miotu zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie wyznacza się – na wniosek 
skierowany do właściwego prodziekana – dodatkowe dwa terminy egzaminu 
w tym samym roku akademickim. Z przywileju można skorzystać wyłącznie 
w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych okolicznościach i tylko raz w toku 
studiów. W praktyce nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu stosuje się najczę-
ściej na ostatnim roku studiów, gdy zaliczenie przedmiotu przed końcem tego 
roku warunkuje możliwość planowego ukończenia studiów.

3.3.6. JĘZYK OBCY (LEKTORAT)
Jednym z wymogów ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu z języka obce-
go. Istnieją trzy sposoby realizacji tego zadania:

1. zaliczenie zajęć lektoratowych i zdanie egzaminu końcowego,
2. zdanie egzaminu eksternistycznego (odpłatnego),
3. przedłożenie uznawanego certyfikatu językowego na poziomie C1 lub C2.

Należy wyraźnie podkreślić, że wymogiem ukończenia studiów nie jest uczęsz-
czanie i zaliczanie zajęć językowych (lektoratu) w Jagiellońskim Centrum Języ-
kowym, lecz zdanie egzaminu na określonym poziomie. Niemniej jednak warto 
pamiętać, że zaliczenie lektoratu umożliwia podejście do bezpłatnego egzami-
nu, który jest organizowany przez prowadzącego zajęcia. Niezaliczenie zajęć 
nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji, ale powoduje konieczność 
zaliczenia egzaminu eksternistycznego lub wylegitymowania się stosownym 
certyfikatem.

Rejestracja na zajęcia lektoratowe odbywa się w systemie żetonowym (www.
usosweb.uj.edu.pl/ul), podpięcia – w systemie USOS. Na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim każdemu studentowi przysługuje określona liczba jednostek rozlicze-
niowych – żetonów. Żetony są „przelewane” na konto studenta w odstępach 
semestralnych lub rocznych, zaś każda rejestracja odpowiednio pomniejsza ich 
liczbę. Student może wykorzystać żetony na dowolne zajęcia z oferty Jagiel-
lońskiego Centrum Językowego. Jeżeli student nie zamierza zaliczać egzaminu 
językowego w ramach zajęć, może wykorzystać je  np. na naukę nowego języka. 
Aby wypisać się z grupy lub ją zmienić, należy złożyć stosowny wniosek w se-
kretariacie JCJ.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 lub w la-
tach późniejszych zobowiązani są potwierdzić znajomość języka na poziomie 
co najmniej:

 • co najmniej B2 – na studiach I stopnia (administracja, prawo własności in-
telektualnej),

 • co najmniej B2 plus – na studiach II stopnia (administracja) lub studiach jed-
nolitych magisterskich (prawo).

Jeżeli student nie spełni tego wymogu w określonym terminie, konieczne będzie 
skorzystanie z wpisu warunkowego lub powtarzanie roku.

Więcej informacji: www.jcj.uj.edu.pl.

3.3.7. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego jest obowiązkowe dla studentów 
pierwszego roku studiów stacjonarnych. Rejestracja na zajęcia WF-u odbywa się 
za pośrednictwem systemu żetonowego. Zajęcia mogą być realizowane na sali 
w budynku SWFiS (zajęcia ogólnorozwojowe), na hali KS Bronowianka (piłka noż-
na) lub na pływalni AGH. Alternatywną formą zaliczenia WF-u jest udział w sekcji 
AZS UJ lub dołączenie do Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.

http://www.usosweb.uj.edu.pl/ul
http://www.usosweb.uj.edu.pl/ul
http://www.jcj.uj.edu.pl
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UWAGA!
Na zajęciach WF-u dopuszcza się nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwio-
ną. Ponadlimitowe nieobecności należy na bieżąco usprawiedliwiać lub odrabiać 
zgodnie z obowiązującym regulaminem. Należy jednak pamiętać, że zajęcia nie 
mogą być odrabiane w okresie dwóch tygodni poprzedzających sesję egzami-
nacyjną.

Całkowite lub częściowe zwolnienie z zajęć WF-u wymaga należytego udoku-
mentowania sytuacji zdrowotnej w ściśle określonej procedurze.

Więcej informacji: www.swfis.uj.edu.pl, www.azs.uj.edu.pl, www.slowianki.
uj.edu.pl.

44. PRAKTYKI
4.1. TERMIN
To, kiedy masz zamiar przystąpić do odbycia praktyki, musisz wcześniej dobrze 
przemyśleć. Na początku danego roku akademickiego lub semestru letniego po-
winieneś zarejestrować się na praktyki w systemie USOS, a następnie podpiąć je 
i uwzględnić w deklaracji przedmiotowej.

Praktykę można odbywać w ciągu roku akademickiego lub w wakacje. Musisz 
jednak wiedzieć, że jeżeli chcesz praktykować we wrześniu, praktykę deklarujesz 
dopiero w następnym roku akademickim. Spowodowane jest to brakiem możli-
wości rozliczenia przedmiotu przed końcem roku akademickiego (30 września).

Wymiar godzinowy praktyk ustalany jest indywidualnie przez każdą instytucję, 
jednak nie musisz martwić się opuszczaniem ważnych zajęć – zazwyczaj masz 
możliwość elastycznego ustalania planu.

prawo
Praktykę musisz zrealizować między III a V rokiem studiów. Studenci stacjonarni 
mają obowiązek zrealizować ją w wymiarze dwóch miesięcy, natomiast studenci 
niestacjonarni – w wymiarze jednego miesiąca.

administracja
Praktykę musisz zrealizować na II lub III roku studiów I stopnia. Studenci sta-
cjonarni mają obowiązek zrealizować ją w wymiarze dwóch miesięcy, natomiast 
studenci niestacjonarni – w wymiarze jednego miesiąca.

prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Praktykę musisz zrealizować na III roku studiów I stopnia. Studenci stacjonarni 
mają obowiązek odbycia 6-tygodniowych praktyk na III roku, natomiast niesta-
cjonarni – 4-tygodniowych praktyk na II lub III roku.

4.2. FORMA
prawo
Praktyka powinna odbyć się w dowolnym sądzie okręgowym, rejonowym lub ad-
ministracyjnym. Drugi miesiąc praktyki można jednak zrealizować w innej insty-
tucji (np. w innym sądzie, w prokuraturze lub w organie administracji publicznej), 
w kancelarii prawnej lub w organizacji pozarządowej – pod warunkiem uzyskania 
zgody pełnomocnika ds. praktyk. Na poczet praktyk można również zaliczyć pracę 
wykonywaną na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.

http://www.swfis.uj.edu.pl/
http://www.azs.uj.edu.pl
http://www.slowianki.uj.edu.pl
http://www.slowianki.uj.edu.pl
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administracja
Praktyka powinna odbyć się w dowolnym urzędzie administracji publicznej – rzą-
dowej lub samorządowej. Drugi miesiąc praktyki można jednak zrealizować w in-
nej instytucji (np. w innym urzędzie, w sądzie administracyjnym) lub w organizacji 
pozarządowej – pod warunkiem uzyskania zgody pełnomocnika ds. praktyk. Na 
poczet praktyk można również zaliczyć pracę wykonywaną na podstawie umowy 
o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.

prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Praktyka powinna odbyć się w organach administracji publicznej, instytucjach 
otoczenia biznesu, przedsiębiorstwach stanowiących potencjalnych pracodaw-
ców dla przyszłych absolwentów, a więc związanych z problematyką studiów. 
Chęć przyjęcia praktykantów wyraziły m.in.: Urząd Patentowy RP, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małopolska Agencja Rozwoju Regional-
nego, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz agencje re-
klamowe.

4.3. WNIOSEK I ROZLICZENIE
Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać jest złożenie z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem wniosku, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Wy-
działu w zakładce „Praktyki”. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę przed-
stawiciela wybranej instytucji lub oświadczenie o jej uzyskaniu. Wszelkie doku-
menty należy składać w sekretariacie (pok. 108 w Pałacu Larischa). W tygodniu 
poprzedzającym rozpoczęcie praktyki należy odebrać z dziekanatu dzienniczek 
praktyk.

UWAGA!
Jeżeli aplikujesz do sądu okręgowego lub podległych mu sądów rejonowych, 
wniosek należy złożyć z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Po uprzednim powiadomieniu pełnomocnika ds. praktyk możliwe jest pominię-
cie ww. kroku, jednak w takiej sytuacji Wydział nie uczestniczy w porozumieniu 
zawieranym między studentem a instytucją przyjmującą (nie jest wysyłana 
umowa).

Po zakończeniu praktyk wypełniony dzienniczek (uzupełniony o niezbędne podpi-
sy oraz opinię opiekuna praktyk) należy złożyć do rozliczenia w sekretariacie (pok. 
108 w Pałacu Larischa). Odpowiedni wpis w USOS-ie pojawia się zazwyczaj po 
najbliższym dyżurze pełnomocnika. Za każdy zaliczony miesiąc praktyk student 
otrzymuje 2 punkty ECTS.

UWAGA!
Niezaliczenie zadeklarowanej w systemie USOS praktyki jest równoznaczne 
z niezaliczeniem przedmiotu i powoduje konieczność skorzystania z instytucji 
powtarzania przedmiotu.

Więcej informacji: www.wpia.uj.edu.pl/studenci/praktyki.

4.4. ZALICZENIE PRACY
Na poczet drugiego miesiąca praktyk można także zaliczyć pracę wykonywaną 
na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Praca może 
być wykonywana w dowolnym miejscu, o ile tylko będzie powiązana tematycz-
nie z kierunkiem studiów. W takim przypadku do odpowiednio wypełnionego 
wniosku należy dołączyć kopię umowy wraz z potwierdzeniem jej wykonania. 
Realizacja praktyki w ten sposób nie musi wiązać się z koniecznością rejestracji 
w systemie USOS, gdyż wykonaną pracę można zaliczyć na poczet praktyk w ko-
lejnym roku akademickim.

4.5. PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK
prawo
dr Ilona Barwicka-Tylek
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
i.barwicka-tylek@uj.edu.pl

administracja
dr Janusz Karp
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
j.karp@uj.edu.pl

prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dr Janusz Karp
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
j.karp@uj.edu.pl

http://www.wpia.uj.edu.pl/studenci/praktyki
mailto:i.barwicka-tylek@uj.edu.pl
mailto:j.karp@uj.edu.pl
mailto:j.karp@uj.edu.pl
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5.1. PROCES BOLOŃSKI
Proces boloński to ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie, którego celem jest har-
monizacja systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach oraz pod-
noszenie ich konkurencyjności. Proces został zapoczątkowany podpisaną w dniu 
19 czerwca 1999 r. Deklaracją Bolońską. Do zawartego w ten sposób porozumie-
nia przystąpiło 29 państw europejskich, w tym Polska.

Zgodnie z założeniami procesu, na uczelniach krajowych wdrożono wiele nowych 
rozwiązań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim są to m.in.:

 • trzystopniowy podział studiów,
 • przejrzysty system stopni akademickich (suplementy do dyplomów),
 • punktowy system rozliczania osiągnięć studentów (ECTS),
 • Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (np. ankiety),
 • programy mobilności studentów i pracowników (np. Erasmus).

Stan realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej omawiany jest na konferencjach mi-
nistrów ds. szkolnictwa wyższego. Odbywają się one co dwa lata i kończą komu-
nikatami  podsumowującymi dotychczasowe osiągnięcia oraz wyznaczającymi 
dalsze działania.

5.2. PROGRAM ERASMUS
Program Erasmus powstał w 1987 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Podsta-
wowym celem programu było umożliwienie studentom wyjazdów do innych 
krajów europejskich oraz stworzenie warunków do pobierania przez nich nauki 
na tamtejszych uczelniach. W dniu 1 stycznia 2014 r. program Erasmus został za-

stąpiony programem Erasmus+, w skład którego weszły również inne programy 
mobilności, w tym programy niezwiązane ze szkolnictwem wyższym.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na prak-
tyki w przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach działających w innych 
krajach uczestniczących w programie. Uniwersytet Jagielloński może pochwalić 
się bogatą ofertą współpracy z uczelniami w państwach Unii Europejskiej oraz 
w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Turcji.

Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, 
magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Studenci 
jednolitych studiów magisterskich mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 mie-
siące. Minimalny okres pobytu to 3 miesiące, a w przypadku praktyk – 2 miesiące. 
Na zagranicznej uczelni można spędzić jeden semestr (4,5 miesiąca) lub cały rok 
akademicki (9 miesięcy), jednak pobyt musi zakończyć się nie później niż 30 wrze-
śnia danego roku akademickiego. Możliwość wyjazdu w ramach programu Era-
smus+ mają studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia 
i nie przebywają na urlopie.

Rekrutacja na program odbywa się w roku poprzedzającym wyjazd (zwykle w lu-
tym) i jest przeprowadzana przez Wydział przy udziale Biura Obsługi Studentów 
Zagranicznych, zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami kwalifikacji. Oceny 
wniosków dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Programu Erasmus.

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest przyznawane w wysokości 
300–500 euro miesięcznie (400–600 euro miesięcznie w przypadku praktyki). 
Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiej grupy zostało zakwa-
lifikowane państwo docelowe (grupy są wyodrębniane ze względu na kryterium 
średnich kosztów utrzymania). Osobom pobierającym stypendium socjalne przy-
sługuje dodatek w wysokości 200 euro miesięcznie. Stypendium jest wypłacane 
w systemie ratalnym, przy czym pierwsza rata wypłacana jest przed wyjazdem, 
a ostatnia – po zakończeniu wyjazdu i rozliczeniu się ze stypendium. Zakwate-
rowanie jest organizowane przez studenta we własnym zakresie (np. poprzez 
uczelnię przyjmującą). Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wy-
jeżdżających na program zawiera Karta Studenta Erasmusa.

Po powrocie okres studiów odbytych za granicą uznawany jest za integralną część 
studiów na uczelni macierzystej – gwarantuje to podpisywane przed wyjazdem 
porozumienie (Learning Agreement ). O zaliczaniu ocen i przepisywaniu zaliczeń 
decyduje Wydział po uprzednim zapoznaniu się z wykazem sporządzonym przez 
uczelnię przyjmującą (transcript of records).

Więcej informacji : www.bosz.uj.edu.pl/o-programie-erasmus, www.wpia.uj.edu.
pl/wydzial/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus, www.erasmusplus.org.pl.

http://www.bosz.uj.edu.pl/o-programie-erasmus
http://www.wpia.uj.edu.pl/wydzial/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus
http://www.wpia.uj.edu.pl/wydzial/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus
http://www.erasmusplus.org.pl
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5.3. PROGRAM MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub 
cały rok akademicki na jednej z ponad 20 polskich uczelni partnerskich. Program 
oparty jest na zasadach wypracowanych w programie Erasmus, zaś jego koor-
dynatorem jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA).

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok aka-
demicki),

 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link, umożliwia-
jący zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie 
IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status 
osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Więcej informacji: www.wpia.uj.edu.pl/studenci/program-most, www.most.amu.
edu.pl.

5.4. SZKOŁY PRAW OBCYCH
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych jest jednostką naukowo-dydaktycz-
ną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. 
z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajo-
mości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla 
potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową.

W ramach jednostki działają następujące szkoły: Szkoła Prawa Amerykańskie-
go, Szkoła Prawa Francuskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa 
Niemieckiego oraz Szkoła Prawa Ukraińskiego. W związku z ograniczoną liczbą 
miejsc do poszczególnych szkół przeprowadzane są postępowania kwalifika-
cyjne (egzaminy).

W każdej ze szkół zajęcia z zakresu prawa prowadzone są w językach obcych 
przez wykładowców ze współpracujących z Ośrodkiem uniwersytetów zagra-
nicznych. Ukończenie danej szkoły jest równoznaczne z zaliczeniem wysoko 
punktowanego przedmiotu fakultatywnego (11–20 pkt. ECTS ). Absolwenci 
otrzymują także dyplom ukończenia danej szkoły wydawany wspólnie przez 
Wydział i uczelnie współpracujące.

Więcej informacji: www.law.uj.edu.pl/okspo.

http://www.wpia.uj.edu.pl/studenci/program-most
http://www.most.amu.edu.pl/
http://www.most.amu.edu.pl/
http://www.law.uj.edu.pl/okspo
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6. ORGANIZACJE
6.1. SAMORZĄD STUDENTÓW
6.1.1. O SAMORZĄDZIE

Art. 202 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów ma-
gisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki.
2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu stu-
dentów uczelni.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, realizując swoje ustawowe obo-
wiązki, reprezentuje i dba o interesy przeszło siedmiotysięcznej społeczności 
studentów kształcących się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Nasza działalność koncentruje się na rozmaitych aktywnościach prostudenckich – 
począwszy od prowadzenia rozmów i negocjacji z władzami Wydziału w kwe-
stiach związanych z dydaktyką i ochroną praw studentów, poprzez niesienie po-
mocy studentom w ich indywidualnych sprawach, a na inspirowaniu i wspieraniu 
działań integrujących wspólnotę wydziałową skończywszy.

Na co dzień zajmujemy się budowaniem atrakcyjnego repertuaru wydarzeń kultu-
ralnych, edukacyjnych, sportowych i integracyjno-rozrywkowych, włączając w to 
organizację cyklicznych imprez w najlepszych krakowskich klubach. Aranżujemy 
spotkania i debaty ze świadkami historii oraz z ludźmi nauki, kultury i polityki.

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów są wybierani co 2 lata 
w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz przeprowadzanych 

w głosowaniu tajnym. Z mocy prawa są oni przedstawicielami studentów w Ra-
dzie Wydziału. W drodze uchwały część z nich delegowana jest natomiast do 
innych organów szczebla wydziałowego (np. Wydziałowej Komisji Programowo-

-Dydaktycznej) i uczelnianego (np. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów).

Strukturę i działalność organów samorządowych szczegółowo regulują: Statut 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Regulamin Samorządu Studentów UJ (wraz z or-
dynacją wyborczą) oraz inne akty prawa wewnętrznego.

Kadencja obecnego Samorządu obejmuje lata 2013–2015.

przewodniczący
Paweł Adamiec (pawel.adamiec@uj.edu.pl).

wiceprzewodniczący
Szymon Janota (szymon.janota@uj.edu.pl).
Bartłomiej Kot (bartlomiej.kot@uj.edu.pl).
Michał Żłobecki (michal.zlobecki@uj.edu.pl).

członkowie mandatowi
Adamiec Paweł, Bakonyi Jakub, Brzostowski Wojciech, Burski Kamil, Cebulak 
Joanna, Chyla Łukasz, De Junosza Załuska Anna, Fijałkowska Agnieszka, Geleta 
Gabriela, Janota Szymon, Kot Bartłomiej, Nowak Emil, Panek Bartłomiej, Pasz-
kot Eryk, Pokorny Żaneta, Rożdżeński Wojciech, Ryt Bartosz, Sroczyński Michał, 
Stankiewicz Ewa, Wąglorz Agnieszka, Weredyński Mateusz, Żłobecki Michał.

6.1.2. KOMISJE
komisja dydaktyczna
Przewodniczący: Bartłomiej Kot (bartlomiej.kot@uj.edu.pl).
Zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z dydaktyką i prawami studentów. 
W obszarze zainteresowania i aktywności komisji znajdują się rozmaite regu-
laminy, uchwały, zarządzenia, komunikaty, wnioski, opinie, decyzje, odwołania 
oraz – oczywiście – USOS. Wybrani członkowie komisji uczestniczą w pracach 
Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej – organu umocowanego do for-
mułowania projektów i opinii w zakresie szeroko pojętej dydaktyki na Wydziale 
(np. programy studiów, harmonogramy zajęć i egzaminy).

komisja ekonomiczna
Przewodnicząca: Gabriela Geleta (gabriela.geleta@uj.edu.pl).
Zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi, do których należy m.in. podział miejsc 
w domach studenckich, przyznawanie świadczeń pomocy materialnej (stypen-

mailto:pawel.adamiec@uj.edu.pl
mailto:szymon.janota@uj.edu.pl
mailto:bartlomiej.kot@uj.edu.pl
mailto:michal.zlobecki@uj.edu.pl
mailto:bartlomiej.kot@uj.edu.pl
mailto:gabriela.geleta@uj.edu.pl
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dium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium 
rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) oraz opiniowanie wniosków 
w sprawach związanych z umorzeniem bądź podziałem należności za usługi 
dydaktyczne. Wybrani członkowie komisji biorą czynny udział w pracach Wy-
działowej Komisji Ekonomicznej (akademiki) i Wydziałowej Komisji Stypendialnej 
(stypendia) – organów umocowanych do dokonywania bieżącej oceny wniosków 
o świadczenia pomocy materialnej.

komisja informacyjna
Przewodniczący: Jakub Bakonyi ( jakub.bakonyi@uj.edu.pl).
Najmłodsza z komisji działających w ramach Samorządu Wydziałowego. Komisja 
Informacyjna jest odpowiedzialna za przepływ informacji, jakość dialogu ze stu-
dentami i szeroko pojęty wizerunek publiczny (PR). Do jej zadań należy w szcze-
gólności:

 • opracowywanie i wdrażanie kampanii, publikacji i materiałów informacyjno-
-promocyjnych;
 • zarządzanie kanałami komunikacji (social media, strony internetowe, formu-
larze i ankiety, korespondencja elektroniczna i tradycyjna);

 • kształtowanie form współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • organizacja uroczystości, szkoleń i spotkań otwartych (wybrane aspekty);
 • usprawnianie pracy wewnątrz Samorządu i promowanie jego działalności 
na zewnątrz.

komisja kultury
Przewodniczący: Michał Żłobecki (michal.zlobecki@uj.edu.pl).
Zajmuje się aktywizacją i integracją studentów w ramach szeroko rozumianej 
kultury. Poza imprezami komisja ta organizuje dofinansowane wyjścia do kra-
kowskich instytucji kultury i sztuki, happeningi oraz konkursy, w których studenci 
mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami.

komisja sportu
Zajmuje się organizacją lig wydziałowych: ligi piłki nożnej, ligi koszykówki i ligi 
siatkówki. Nierzadko w projektach tej komisji uczestniczą nie tylko studenci, ale 
również pracownicy naukowi Wydziału. Komisja organizuje także mniejsze gry 
i turnieje (np. karting, bowling, paintball, laser tag, squash).

komisja zagraniczna
Przewodnicząca: Agnieszka Wąglorz (agnieszka.waglorz@uj.edu.pl).
Zajmuje się w szczególności wyjazdami w ramach Erasmusa i innych programów 
mobilności studentów. Komisja sprawuje też bieżącą i doraźną opiekę nad stu-
dentami z zagranicy.

6.1.3. PROJEKTY
Działalność Samorządu opiera się w znacznej mierze na projektach. Każdy projekt 
jest realizowany pod czujnym okiem co najmniej jednego koordynatora. Koor-
dynator zarządza całym procesem – ustala program i podstawowe założenia, 
wyszukuje i dobiera partnerów/współpracowników, pozyskuje środki finansowe, 
ustala kierunki działań informacyjno-promocyjnych, czuwa nad przebiegiem pro-
jektu, a po wszystkim rozlicza go, składając właściwe sprawozdania. Poszcze-
gólne projekty najczęściej finansowane są z budżetu Samorządu Studentów UJ 
(Fundusz Dydaktyczno-Wychowawczy), ze środków udostępnianych przez wła-
dze Wydziału lub/i z wpłat własnych uczestników.

Z wieloma projektami, które zrealizowaliśmy od początku 2011 r. można za-
poznać się poprzez zakładkę „Minione wydarzenia” na naszym profilu na Fa-
cebooku. W tym miejscu zamieszczamy też informacje o nowych eventach 
i inicjatywach.

bluzy wydziałowe

mailto:jakub.bakonyi@uj.edu.pl
mailto:michal.zlobecki@uj.edu.pl
mailto:agnieszka.waglorz@uj.edu.pl
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imprezy w elitarnych krakowskich klubach półmetki i imprezy tematyczne
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turnieje i ligi sportowe oraz wieczorki kibica inne wydarzenia sportowe

akcje charytatywne
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debaty i spotkania otwarte oraz wyjścia do instytucji kultury

6.1.4. WSPÓŁPRACA

Masz pomysł na projekt? Chcesz włączyć się w organizację życia studenckiego 
i poznać pracę Samorządu od wewnątrz? Mamy coś dla Ciebie;)

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kreatywni w Samorządzie”. „Kreatywni” to 
grupa zrzeszająca osoby zaangażowane w dobrowolną, nieodpłatną współpra-
cę na rzecz ogółu studentów Wydziału. To świetna okazja, by nawiązać nowe 
znajomości, zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności, a przy tym – doskonale 
się bawić. Poszukujemy studentów, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać czas 
studiów i znaleźć swoje miejsce wśród społeczności Wydziału.

Wszystkim chętnym oferujemy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne oraz 
możliwość realizowania projektów dofinansowanych w znacznym stopniu ze 
środków Samorządu Studentów UJ. Najaktywniejsze osoby mogą liczyć na na-
grody, w tym na pisemne zaświadczenia i referencje.

Jak do nas dołączyć? Po prostu napisz nam wiadomość lub odwiedź nas na jed-
nym z dyżurów. Zawsze możesz też przyjść na spotkanie rekrutacyjne. Spotkanie 
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odbywa się na początku roku akademickiego – dokładny termin i miejsce zosta-
nie podane na naszym Facebooku.

Koordynatorem projektu jest Komisja Kultury i Komisja Informacyjna.

6.1.5. KONTAKT
Pamiętajcie! Tempo zmian regulaminów, uchwał, wymagań jest dosyć duże. Za-
miast ufać starszym koleżankom i kolegom, którzy mogą mieć w tym zakresie 
nieaktualne informacje, lepiej śledzić oficjalne komunikaty na stronach Wydziału, 
stronie Samorządu i na samorządowych profilach społecznościowych.

dyżury
ul. Straszewskiego 25/9
www.samorzad.wpia.uj.edu.pl/dyzury

e-mail
samorzadwpiauj@gmail.com

profil na facebooku
www.facebook.com/samorzad.wpia.uj

profil na twitterze
www.twitter.com/SamorzadWPiAUJ

strona internetowa
www.samorzad.wpia.uj.edu.pl (w trakcie rozbudowy)

inne ważne strony
www.wpia.uj.edu.pl – strona Wydziału
www.uj.edu.pl – strona Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.lex.edu.pl/forum – forum i plikownia studentów prawa
www.administracja.info – forum i plikownia studentów administracji
www.lex.adm.uj.edu.pl – System Informacji Prawnej LEX (dostęp bezpłatny)

polub nasz profil i bądź na bieżąco!
www.fb.com/samorzad.wpia.uj

6.2. TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI 
SŁUCHACZÓW PRAWA

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ to organizacja studencka zrze-
szająca koła naukowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Od ponad 160 lat TBSP oferuje najbardziej ambitnym i żądnym 
wiedzy adeptom nauk prawniczych możliwość pogłębiania wiedzy, nabywania 
nowych umiejętności, szlifowania warsztatu naukowego oraz zawiązywania 
wspaniałych przyjaźni. Towarzystwo zrzesza studentów, którzy postrzegają 
studia jako coś więcej niż monotonny rytuał zaliczania kolejnych przedmiotów. 
To organizacja dla ludzi aktywnych, których celem jest wszechstronny rozwój. 
Towarzystwo prowadzi intensywną działalność naukowo-dydaktyczną za 

http://www.samorzad.wpia.uj.edu.pl/dyzury
mailto:samorzadwpiauj@gmail.com
www.facebook.com/samorzad.wpia.uj
www.twitter.com/SamorzadWPiAUJ
www.samorzad.wpia.uj.edu.pl
www.wpia.uj.edu.pl
www.uj.edu.pl
www.lex.edu.pl/forum
www.administracja.info
www.lex.adm.uj.edu.pl
http://www.fb.com/samorzad.wpia.uj
http://www.fb.com/samorzad.wpia.uj
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pośrednictwem swoich kół, które co roku organizują setki spotkań, warsztatów, 
prelekcji, wykładów, konferencji i seminariów. Jednym z filarów Towarzystwa 
jest też działalność publikacyjna, na którą składają się m.in. Zeszyty Naukowe 
TBSP UJ i repetytoria dla studentów.

koła zrzeszone
W TBSP w obecnej chwili zrzeszonych jest ponad 25 różnych kół, przy czym licz-
ba ta wciąż rośnie – wraz ze zmieniającymi się potrzebami i zainteresowaniami 
studentów naszego Wydziału. Każde z kół samodzielnie prowadzi szeroko za-
krojoną działalność dydaktyczną, naukową i kulturalną. W ramach tej działalności 
studenci mogą brać udział w cotygodniowych spotkaniach (zarówno merytorycz-
nych, jak i towarzyskich), zajęciach przygotowujących do egzaminów, konkursach 
(pozwalających niekiedy zaliczyć egzamin jeszcze na długo przed rozpoczęciem 
sesji!), konferencjach naukowych (pozwalających uzyskać cenne punkty do sty-
pendium lub do rekrutacji na studia doktoranckie) i seminariach wyjazdowych. 
Lista wszystkich kół zrzeszonych zamieszczona została na kolejnych stronach 
informatora, przy czym każde z kół zostało opatrzone krótkim opisem pozwala-
jącym wstępnie rozeznać się w jego działalności. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy kierować się na strony internetowe i profile społecznościowe poszcze-
gólnych kół oraz na stronę: www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/kola.

jak dołączyć?
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy mają ochotę wyjść poza 
ramy programu akademickiego, zdobyć cenne doświadczenia i rozwijać swoje pa-
sje. Najprostszym sposobem dołączenia do naszej organizacji jest uczestnictwo 
w spotkaniu jednego z kół. Przewodniczący koła z pewnością udzieli Wam infor-
macji formalnościach związanych ze wpisem na listę członków. O spotkaniach 
najłatwiej można dowiedzieć się ze stron prowadzonych przez koła oraz z działu 
„Aktualności” na stronie TBSP.

więcej informacji
Najważniejszym źródłem wiadomości o TBSP jest nasza strona internetowa 
(www.tbsp.wpia.uj.edu.pl) – tam znajdziecie m.in. szczegółowy opis naszej dzia-
łalności, historii i struktury, a także namiary na przewodniczących kół. W razie 
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości piszcie śmiało (sekretariat@tbsp.pl) lub wpa-
dajcie na dyżury członków Prezydium (www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/dyzury). Siedziba 
TBSP mieści się w lokalu przy ul. Straszewskiego 25/9. Zachęcamy również do 
polubienia naszego fanpage’a na Facebooku – to świetny sposób, by być z TBSP 
na bieżąco.

6.3. KOŁA NAUKOWE
6.3.1. KOŁA ZRZESZONE W TBSP UJ
koło naukowe administratywistów
Sfera zainteresowań: prawo i postępowanie administracyjne, nauka administracji. 
Przykłady działalności: konferencja Pozycja prawna cudzoziemców w Polsce, zaję-
cia i konkursy z prawa administracyjnego materialnego i procesowego.

koło adr (alternative dispute resolution )
Sfera zainteresowań: badania naukowe nad ADR, mediacje w sprawach cywil-
nych, karnych, rodzinnych i w sprawach dot. nieletnich. Przykłady działalności: 
wykład otwarty Mediacja – czy na pewno wiesz, co to jest?

koło filozofii prawa
Sfera zainteresowań: filozofia prawa, teoria prawa, etyka prawnicza, relacje mię-
dzy prawem a kulturą, bioetyka i neuronauki. Przykłady działalności: konferencja 
Prawo a Kultura – Kultura a Prawo.

koło naukowe historii doktryn
Sfera zainteresowań: myśl polityczna i prawna, filozofia polityki, interdyscypli-
narne badania nad ustrojem społecznym. Przykłady działalności: konferencja 
Zderzenie cywilizacji – zderzenie porządków prawnych, konkurs z historii doktryn 
politycznych i prawnych.

koło historii państwa i prawa
Sfera zainteresowań: historia prawa polskiego i powszechnego. Przykłady dzia-
łalności: konferencja Cuius regio, eius religio – z dziejów relacji państwo-Kościół, 
konkursy z przedmiotów historycznoprawnych.

koło kryminologii
Sfera zainteresowań: kryminologia, polityka kryminalna, wiktymologia. Przykłady 
działalności: konferencja Współczesne problemy polskiego więziennictwa, zajęcia 
i konkursy z kryminologii.

koło naukowe lex publica
Sfera zainteresowań: samokształcenie w zakresie dogmatyk prawnych 
z uwzględnieniem historii prawa i prawa międzynarodowego.

koło logiki prawniczej
Sfera zainteresowań: logika prawnicza. Przykłady działalności: spotkanie pt. Non-
fundacjonizm rozumowań prawniczych, zajęcia z logiki dla prawników.

http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/kola
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl
mailto:sekretariat@tbsp.pl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/dyzury
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sekcja ochrony dóbr kultury
Sfera zainteresowań: ochrona dóbr kultury i zabytków, rynek dzieł sztuki i anty-
ków, działalność instytucji kultury. Przykłady działalności: konferencja Prawne 
formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, cykl warsztatów Prawo autorskie 
dla artystów.

koło naukowe polityki gospodarczej
Sfera zainteresowań: polityka gospodarcza, ład korporacyjny, makroekonomia, 
ekonomiczna analiza prawa.

koło postępowania cywilnego
Sfera zainteresowań: postępowanie cywilne. Przykłady działalności: konferencja 
Uprawnienia i obowiązki wierzyciela oraz granice ochrony dłużnika w postępowaniu 
egzekucyjnym (…), zajęcia z postępowania cywilnego.

koło postępowania karnego
Sfera zainteresowań: proces karny w Polsce i w krajach europejskich. Przykłady 
działalności: konferencja Proces karny a Konstytucja, konkurs i zajęcia z procesu 
karnego.

koło prawa gospodarczego i handlowego
Sfera zainteresowań: prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek i rynku kapi-
tałowego. Przykłady działalności: konferencja Prawo spółek wobec wyzwań współ-
czesnego rynku, cykl wykładów Akademia spółek kapitałowych, konkurs z prawa 
gospodarczego i handlowego.

koło prawa karnego
Sfera zainteresowań: prawo karne, prawo wykroczeń. Przykłady działalności: 
konferencja Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, zajęcia i konkursy z prawa 
karnego.

koło prawa konstytucyjnego
Sfera zainteresowań: prawo konstytucyjne. Przykłady działalności: cykl spotkań 
Ustrojowe puzzle, czyli jak poskładać ustroje konstytucyjne państw współczesnych, 
zajęcia i konkurs z prawa konstytucyjnego.

koło prawa międzynarodowego publicznego
Sfera zainteresowań: prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, prawo 
dyplomatyczne i konsularne. Przykłady działalności: konferencja Pozycja prawna 
cudzoziemców w Polsce.

koło prawa państw azjatyckich
Sfera zainteresowań: prawo państw azjatyckich.

koło prawa podatkowego
Sfera zainteresowań: prawo podatkowe, prawo finansowe. Przykłady działalno-
ści: VAT bez wad? 10-lecie obowiązywania ustawy o podatku od towarów i usług, 
konkurs z prawa finansowego.

koło prawa pracy
Sfera zainteresowań: prawo pracy. Przykłady działalności: ogólnopolski konkurs 
na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, debata Gospodarka–Prawo–Społe-
czeństwo.

koło prawa publicznego gospodarczego
Sfera zainteresowań: prawo energetyczne, prawo bankowe, prawna reglamen-
tacja działalności gospodarczej. Przykłady działalności: seminarium Nadzór ban-
kowy w Polsce i UE – nowe perspektywy.

koło prawa rolnego
Sfera zainteresowań: prawo rolne. Przykłady działalności: konferencja Prawne 
instrumenty polityki rolnej.

koło prawa rzymskiego i porównawczego
Sfera zainteresowań: prawo rzymskie i jego zastosowanie we współczesnych 
systemach prawnych. Przykłady działalności: konferencja Kryzys kodeksu? Deko-
dyfikacje, zajęcia i konkurs z prawa rzymskiego.

koło prawa sportowego
Sfera zainteresowań: prawo sportowe w aspekcie konstytucyjnym, cywilnym, 
karnym i administracyjnym. Przykłady działalności: konferencja Igrzyska Olimpij-
skie 2022: zagadnienia prawno-organizacyjne, cykl szkoleń na sędziego piłkarskie-
go w ramach projektu Zostań sędzią już na studiach.

koło prawa unii europejskiej
Sfera zainteresowań: prawo instytucjonalne UE, prawo zamówień publicznych 
w prawie UE, wspólnotowe prawo gospodarcze. Przykłady działalności: semi-
narium Europejski Kodeks Cywilny jako kolejny etap unijnej integracji. Rola Acquis 
Group.

koło prawa ustrojowego porównawczego
Sfera zainteresowań: prawo ustrojowe porównawcze. Przykłady działalności: 
konferencja Izba wyższa izbą niższą? Parlament dwuizbowy – za i przeciw.

koło prawa wewnętrznego uj
Sfera zainteresowań: prawo wewnętrzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, instruk-
cja obiegu dokumentów księgowych, analiza wewnętrznego orzecznictwa rad-
ców prawnych, zagadnienia historyczne.
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koło prawa własności intelektualnej
Sfera zainteresowań: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, proble-
matyka zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przykłady działalności: konferencja 
Nowe problemy związane z naruszeniami praw własności intelektualnej w Internecie 
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej on-line.

koło socjologii prawa
Sfera zainteresowań: socjologia prawa. Przykłady działalności: konferencja Inte-
rakcje współczesnych systemów prawa z innymi normami społecznymi.

koło naukowe ti estin aletheia
Sfera zainteresowań: badanie europejskiej tradycji prawnej, komparatystyka 
prawnicza, popularyzacja wiedzy dotyczącej prawa rzymskiego. Przykłady dzia-
łalności: cotygodniowe spotkania tematyczne, rekolekcje wielkopostne i adwen-
towe pod opieką ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier.

6.3.2. POZOSTAŁE KOŁA
koło prawa cywilnego
Sfera zainteresowań: prawo cywilne. Przykłady działalności: zajęcia z prawa cy-
wilnego. Więcej informacji: www.knpcuj.pl.

studenckie koło debat
Sfera zainteresowań: retoryka, wystąpienia publiczne, sztuka prowadzenia spo-
rów. Przykłady działalności: warsztaty, dyskusje, debaty oksfordzkie. Więcej in-
formacji: www.facebook.com/studenckiekolodebatuj.

6.4. ELSA KRAKÓW

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa jest największą na świecie apo-
lityczną i niezorientowaną na zysk organizacją zrzeszająca studentów i młodych 
adeptów prawa. Idea zrzeszenia wyraża się w słowach: „sprawiedliwy świat, 
gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.

ELSA została założona w 1981 r. we Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, 
Węgier, Niemiec i Polski. Na chwilę obecną ma swoje oddziały w 42 krajach Eu-
ropy i działa poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu 
Międzynarodowego (International Board ) z siedzibą w Brukseli.

cele elsa

 • wspieranie systemu edukacyjnego;
 • promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych 
prawników;

 • kształtowanie światopoglądów ludzi otwartych na współpracę międzyna-
rodową;

 • podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

elsa poland
Działa na 18 wydziałach prawa i administracji w 16 ośrodkach akademickich – 
w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 
Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie 
i Wrocławiu. Zrzesza około 1300 studentów prawa i młodych prawników. Od 
początku istnienia stowarzyszenia ELSA Poland jest jedną z najsilniejszych grup 
narodowych. Członkowie ELSA Poland aktywnie uczestniczą w ogólnoeuropej-
skich zjazdach statutowych i wymianach studenckich, w międzynarodowych 
konferencjach i szkołach prawa, a także organizują wydarzenia o charakterze 
ponadkrajowym.

elsa kraków
Grupa lokalna istnieje od 1986 r. i funkcjonuje przy Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrzeszając studentów prawa zarówno z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, jak i z Krakowskiej Akademii. ELSA Kraków jest jednym z naj-
bardziej aktywnych i prężnie rozwijających się oddziałów ELSA w Polsce. W tej 
chwili grupa lokalna  liczy ponad 100 członków. Opiekunem ELSA Kraków jest 
Prodziekan Wydziału prof. dr hab. Dorota Malec.

Stowarzyszenie pozwala rozwijać własne zainteresowania i nabywać umiejęt-
ności przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Działalność w ELSA jest również 
atrakcyjnym punktem w CV dla każdego studenta wydziału prawa, uznawanym 
za wartościowy przez wielu pracodawców zarówno w regionie, jak i w całej Pol-
sce. Na początku roku akademickiego odbywają się spotkania rekrutacyjne dla 
studentów, dzięki czemu każdego roku ELSA Kraków pozyskuje nowych członków 
i odświeża swoje struktury.

http://www.knpcuj.pl
http://www.facebook.com/studenckiekolodebatuj
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Struktura ELSA Kraków opiera się na 4 sekcjach tematycznych.

sekcja step (ang. students’ trainee exchange programme )
Dział Praktyk zajmuje się organizacją studenckich praktyk krajowych i zagranicz-
nych dla studentów prawa i administracji. Oferowane praktyki odbywać można 
w instytucjach, firmach, kancelariach i urzędach w Polsce i Europie. STEP przygo-
towuje również spotkania z przyszłymi pracodawcami w czasie projektów takich 
jak Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.

sekcja s&c (ang. seminars & conferences )
Zajmuje się organizacją międzynarodowych wymian studenckich, a także kur-
sów, szkoleń i spotkań naukowych tematycznie nawiązujących do różnych 
dziedzin prawa i problemów społecznych. S&C koordynuje również program 
letnich szkół prawa.

sekcja aa (ang. academic activities )
Działalność sekcji ma na celu stworzenie studentom prawa możliwości spraw-
dzenia wiedzy zdobytej w trakcie edukacji akademickiej w praktyce poprzez or-
ganizację szeregu konkursów naukowych, w tym m.in. konkursu krasomówczego 
i konkursu na glosę do wyroku Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

sekcja marketingu
Zajmuje się działalnością promocyjną i fundraisingową, niezbędną do technicz-
nej organizacji stałych i jednorazowych projektów organizacji. Sekcja zajmuje się 
również współpracą z mediami i edukacją w zakresie mechanizmów rynkowych.

Więcej informacji: www.elsa.lex.edu.pl.

6.5. MŁODZI DLA POLSKI

„Młodzi dla Polski UJ” są organizacją studencką powstałą wiosną 2013 r. Skupia 
ona środowisko studentów, którzy za cel obrali sobie propagowanie obywatelskiej  

i aktywnej społecznie postawy młodych ludzi oraz szerzenie fundamentalnych dla 
tej organizacji wartości – wolności i patriotyzmu.

Organizując wydarzenia kulturalne, debaty polityczno-społeczne oraz konferen-
cje, na których poruszane są tematy niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjo-
nowania państwa, pragniemy zwrócić uwagę młodych ludzi na ogromną wagę ich 
aktywnego udziału w kształtowaniu teraźniejszego i przyszłego kształtu naszej 
Ojczyzny. Przy okazji tych spotkań chcemy przyczynić się do budowania poczucia 
wspólnoty i świadomości, że działając razem jesteśmy realnym uczestnikiem de-
baty społecznej i politycznej. Krzewienie świadomości historycznej, przypomina-
nie o wielu chlubnych wydarzeniach i postaciach przyczyniających się do istnienia 
naszego kraju jest kolejnym filarem „Młodych dla Polski”.

Jesteśmy dumni z naszej historii, kultury, tradycyjnych wartości, nie wstydzimy 
się naszych poglądów. Jeśli także nie chcesz biernie obserwować i – jak my – pra-
gniesz budować Polskę dla Młodych, dołącz do nas!

Więcej informacji: www.mlodzidlapolski.pl.

http://www.elsa.lex.edu.pl
http://www.mlodzidlapolski.pl
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7. POMOC MATERIALNA
7.1. STYPENDIA
7.1.1. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 

STUDENTÓW
Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może 
otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką śred-
nią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów lub/i posiada 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów danego 
kierunku i roku studiów. Lista rankingowa tworzona jest wspólnie dla studentów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, przy czym do ogółu (100%) studentów zalicza 
się również studentów powtarzających rok i studentów urlopowanych.

Możliwość ubiegania się o stypendium rektora warunkowana jest uzyskaniem 
średniej ocen co najmniej 4,0. O miejscu w rankingu decyduje suma punk-
tów uzyskanych za średnią ocen (średnia ocen x 10 = liczba punktów) oraz 
punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Szczegó-
łowe zasady naliczania punktów za osiągnięcia określono w zarządzeniu Rekto-
ra UJ (tzw. regulamin pomocy materialnej).

UWAGA!
Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendium rektora może się również 
ubiegać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 
maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem 
lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa 
w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem 
wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium rektora można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Sty-
pendium nie może otrzymywać student, który ukończył już jeden kierunek 
studiów. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której student kontynuuje studia na 
studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich). W tym przypadku zasady 
przyznawania stypendium są jednak bardziej skomplikowane, wobec czego 
zainteresowane osoby powinny zapoznać sie z właściwymi postanowieniami 
regulaminu.

O stypendium rektora nie może ubiegać się osoba, która powtarza rok lub powta-
rzała rok w poprzednim roku akademickim (chyba że jednocześnie zrealizowała 
rok wyższy), a także osoba korzystająca z wpisu warunkowego.

Stypendium przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w terminie do 
20 października danego roku akademickiego. Wniosek należy wypełnić w syste-
mie USOS, wydrukować i złożyć w sekretariacie wydziałowego koordynatora ds. 
pomocy materialnej. Do wydrukowanego formularza należy dołączyć dokumen-
tację poświadczającą wszystkie osiągnięcia, na które powołano się we wniosku.

Stypendium przyznaje się na okres 9 miesięcy (październik–czerwiec). Stawka 
stypendium jest równa dla wszystkich i wynosi zazwyczaj 400–550 zł.

PRZYKŁAD 1
Wysokość stypendium rektora na rok akademicki 2013/2014 wynosiła 450 zł 
miesięcznie. Wyjątkowo w semestrze letnim stawka została zwiększona do 
550 zł miesięcznie.

UWAGA!
Od roku akademickiego 2011/2012 składając wniosek o którekolwiek stypen-
dium student ma obowiązek dołączyć podpisane oświadczenie o nieubieganiu 
się oraz o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku stu-
diów, w tym na innej uczelni. Student, któremu zostało przyznane stypendium 
ma ponadto obowiązek odebrania decyzji o przyznaniu stypendium pod rygorem 
utraty świadczenia.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-
-rektora.

7.1.2. STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest przyznawane przez ministra 
właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego ze środków budżetu państwa. 
Stypendium na dany rok akademicki może otrzymać student, który szczególnie 
wyróżnił się w nauce (w ostatnim zaliczonym roku uzyskał średnią arytmetycz-
ną ocen, która pozwala zakwalifikować go do grupy 5% najlepszych studentów 

http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora
http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora
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danego kierunku) lub/i posiada wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe. Wykaz uznawanych osiągnięć określa rozporządzenie.

Stypendium ministra wypłacane jest jednorazowo nie później niż do 15 grudnia 
danego roku. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł, a mak-
symalna liczba przyznanych stypendiów w danym roku kalendarzowym może 
wynosić nie więcej niż 1000.

PRZYKŁAD 2
W roku akademickim 2013/2014 przyznano 934 stypendiów ministra. Wysokość 
każdego z przyznanych stypendiów wynosiła 14 000 zł.

Wnioski oceniane są metodą punktową. Maksymalnie można otrzymać 100 
punktów, przy czym progi uprawniające do otrzymania stypendium zmieniają się 
co roku (w roku akademickim 2013/2014 próg wyniósł 35,75 punktów).

Student jest uprawniony do złożenia tylu wniosków, na ilu studiuje kierunkach, 
ale stypendium ministra może być mu przyznane tylko na jednym kierunku 
studiów. Stypendium ministra nie może być przyznane osobie, która ukończyła 
studia, chyba że po ukończeniu studiów I stopnia kontynuuje ona naukę w celu 
uzyskania tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Warunkiem przyznania 
stypendium jest – co do zasady – zaliczenie poprzedniego roku studiów.

Stypendium przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w terminie okre-
ślonym przez Uczelnię. Wniosek należy pobrać ze strony Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, wypełnić zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na tej 
stronie, a następnie – wraz z dokumentacją poświadczającą wybitne osiągnię-
cia – złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Przekazanie 
wniosku ministrowi następuje za pośrednictwem rektora i jest uzależnione od 
uzyskania pozytywnej opinii rady wydziału.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-mini-
stra, www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra.

7.1.3. STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wy-
sokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny 
studenta. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu określania i dokumentowania 
składu rodziny oraz jej sytuacji materialnej, a także warunków stwierdzania tzw. 
samodzielności finansowej studenta zostały określone w zarządzeniu Rektora UJ 
(tzw. regulamin pomocy materialnej).

Stawka stypendium jest zróżnicowana i zależy od przyporządkowania dochodu 
wykazanego przez studenta do jednego z trzech progów dochodowych (im niższy 
dochód, tym wyższa stawka stypendium).

PRZYKŁAD 3
Maksymalny dochód, który uprawniał do uzyskania najniższej stawki stypendium 
socjalnego na II semestr roku akademickiego 2013/2014 wynosił 850 zł w prze-
liczeniu na osobę w rodzinie.

Stypendium przyznawane jest na jeden semestr roku akademickiego. Wobec 
tego osoba, która jest zainteresowana uzyskiwaniem stypendium przez cały rok 
akademicki będzie zmuszona złożyć wniosek wraz z kompletną dokumentacją 
dwukrotnie. Stawki stypendium oraz progi dochodowe kształtowane są na nowo 
wraz z każdym kolejnym semestrem.

PRZYKŁAD 4
W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 stawki wynosiły: 310 zł, 
380 zł i 450 zł miesięcznie, natomiast w semestrze letnim wyjątkowo uległy one 
podwyższeniu o 100 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane stu-
dentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiał-
by lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje pod warunkiem udokumentowania takiej sytuacji (oświadczenie). W roku 
akademickim 2013/2014 dodatek mieszkaniowy wynosił 150 zł.

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić w systemie USOS, wydruko-
wać i złożyć w sekretariacie wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. 
Termin składania wniosków na semestr zimowy mija 30 września, a na semestr 
letni – 31 stycznia.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-so-
cjalne.

7.1.4. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności 
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie przyznawane jest 
na wniosek studenta. Wniosek należy wypełnić w systemie USOS, wydrukować 
i złożyć w sekretariacie wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej lub 

http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-ministra
http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-ministra
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra
http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-socjalne
http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-socjalne
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w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Do wniosku należy dołączyć aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 
ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłu-
żej niż na rok akademicki. Stypendium wypłacane jest począwszy od miesiąca, 
w którym złożono zasadny wniosek. Wysokość stypendium jest uzależniona od 
orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

PRZYKŁAD 5
W roku akademickim 2013/2014 stawka stypendium wynosiła: 450 zł (stopień 
znaczny), 300 zł (stopień umiarkowany) lub 150 zł (stopień lekki) miesięcznie.

Więcej informacji:
www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-specjalne.

7.2. ZAPOMOGI
Zapomogę przyznaje się studentowi, który w wyniku losowego zdarzenia znalazł 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Najczęściej zapomogi wypłaca się 
z powodu śmierci najbliższego członka rodziny, ciężkiej choroby, narodzin dziecka, 
pożaru, powodzi lub kradzieży. Każde losowe zdarzenie należy udokumentować, 
a także wykazać, jakie koszty zostały poniesione w związku z jego wystąpieniem 
(np. rachunki, faktury). Wysokość zapomogi jest uzależniona od rodzaju zdarzenia 
oraz wysokości poniesionych kosztów.

PRZYKŁAD 6
W roku akademickim 2013/2014 maksymalna kwota zapomogi została ustalona 
w wysokości 1200 zł, a w przypadku choroby nowotworowej studenta – w wy-
sokości 2000 zł.

Zapomogę można otrzymać dwukrotnie w roku akademickim, ale tylko raz na to 
samo zdarzenie. Stosowny wniosek należy złożyć niezwłocznie, jednak nie póź-
niej niż 3 miesiące od daty zdarzenia. Wniosek należy wypełnić w systemie USOS, 
wydrukować i dostarczyć wydziałowemu koordynatorowi ds. pomocy materialnej. 
Wnioski są rozpatrywane średnio raz w miesiącu.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/zapomogi.

7.3. AKADEMIKI
Każdy student może ubiegać się o zamieszkanie w domu studenckim przez okres 
9 miesięcy (z możliwością zakwaterowania podczas letniej sesji poprawkowej). 

Stosowny wniosek należy wypełnić w systemie USOS, wydrukować i dostarczyć 
wydziałowemu koordynatorowi ds. pomocy materialnej.

Miejsca w domach studenckich są rozdzielane przez Wydziałową Komisję Eko-
nomiczną w trzech turach (na przełomie czerwca i lipca, do 20 września, a także 
po 21 września), przy czym w II i III turze pierwszeństwo mają studenci I roku. 
Miejsca są też rozdzielane na dyżurach Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, które 
odbywają się raz w tygodniu przez cały rok akademicki (w miarę wolnych miejsc).

Przy rozdziale uwzględnia się: dochody, odległość od domu rodzinnego, rok 
studiów, kierunek, preferowane akademiki, a także aktywność w organizacjach 
studenckich. Student zameldowany na pobyt stały na terenie gminy miejskiej 
Kraków nie może otrzymać miejsca w domu studenckim. Z kolei student studiów 
niestacjonarnych może otrzymać miejsce jedynie w przypadku niewykorzystania 
miejsc przez studentów studiów stacjonarnych.

W razie przydzielenia akademika niezgodnego z preferencją można skorzystać 
z dostępnej w systemie USOS giełdy zamiany miejsc. Szczegółowych informacji 
należy szukać na stronie Samorządu Studentów UJ.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/domy-studenckie.

7.4. KOORDYNATOR
koordynator ds. pomocy materialnej
mgr Stanisław Regiec (stanislaw.regiec@uj.edu.pl)

sekretariat
pok. 310 w Collegium Wróblewskiego
wtorek–piątek godz. 11:00–14:00

Warto wiedzieć, że przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 
stanowią – zgodnie z regulaminem – większość składu Wydziałowej Komisji 
Stypendialnej i Wydziałowej Komisji Ekonomicznej. Komisje te powoływane są 
przez Dziekana na wniosek Samorządu, a w ich kompetencji leży dokonywanie 
bieżącej oceny wniosków.

przewodnicząca komisji
Gabriela Geleta (gabriela.geleta@uj.edu.pl)

Więcej informacji: www.wpia.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna.

http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-specjalne
http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/zapomogi
http://www.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/domy-studenckie
mailto:stanislaw.regiec@uj.edu.pl
mailto:gabriela.geleta@uj.edu.pl
http://www.wpia.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna


8382

W
ARTO

 W
IED

ZIEĆ
8

8. WARTO WIEDZIEĆ
8.1. LEGITYMACJA STUDENCKA
Legitymacja studencka to dokument poświadczający status studenta, a w szcze-
gólności prawo do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji zbiorowej. 
Dla potrzeb tego poświadczenia zawiera ona podstawowe dane osobowe i zdjęcie.

Należy pamiętać, że legitymacja ma ustalony okres ważności – zwykle jest to je-
den semestr. Po upływie tego terminu traci ona zdolność potwierdzania statusu 
studenta – chyba że zostanie przedłużona. Przedłużenia („podbicia”) legitymacji 
dokonuje opiekun roku (pracownik dziekanatu). na okres do 30 marca (semestr 
zimowy) lub do 30 października (semestr letni) danego roku.

Zgubienie legitymacji należy zgłosić w dziekanacie. Do uzyskania nowego doku-
mentu może być konieczne przedłożenie dowodu jego utraty. Może to być zarów-
no kserokopia zgłoszenia kradzieży na Policji, jak i potwierdzenie zamieszczenia 
ogłoszenia o zgubieniu dokumentu w prasie. Następnie należy uiścić opłatę za 
wydanie nowej legitymacji i doręczyć jej potwierdzenie do dziekanatu.

Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych (w tym adresu zameldowania) 
należy niezwłocznie zgłaszać w dziekanacie.

Legitymacja może również pełnić funkcję karty bibliotecznej (po uprzednim za-
pisie w Bibliotece Jagiellońskiej) oraz Krakowskiej Karty Miejskiej. Druga opcja 
pozwala używać jej do zakupu biletów okresowych w dowolnym automacie 
w mieście. W przypadku studentów, którzy przy wpisywaniu się na studia nie 
wyrazili zgody na przekazanie danych do krakowskiego MPK, konieczna będzie 
wcześniejsza wizyta w dowolnym punkcie sprzedaży biletów okresowych na te-
renie Krakowa.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/legitymacja, www.kkm.krakow.pl.

8.2. UBEZPIECZENIE
Każdy student może wykupić dla siebie fakultatywne ubezpieczenie NNW 
(od następstw nieszczęśliwych wypadków). Ubezpieczenie obejmuje pakiet 
assistance, a za dodatkową opłatą można rozszerzyć je również o inne opcje 
(np. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od szkód w mieniu najmowanym, ubez-
pieczenie sportowe). W zależności od wybranego pakietu usług składka roczna 
wynosi zazwyczaj 30–50 zł. Ubezpieczenie można wykupić gotówką w Biurze 

Zarządu Samorządu Studentów UJ (Collegium Novum, pok. 033) lub przelewem 
na wskazany rachunek bankowy. Zakupu można dokonywać w trakcie całe-
go roku akademickiego – okres ważności upływa z dniem 30 września danego 
roku akademickiego.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia.

8.3. STAROSTA ROKU
Na początku pierwszego roku studiów studenci każdego kierunku wybierają 
spośród siebie starostę roku. Starosta – będąc łącznikiem pomiędzy studentami 
a dziekanatem, wykładowcami i Samorządem – pełni przede wszystkim funkcje 
organizacyjne i reprezentacyjne. Do podstawowych zadań starosty należy prze-
kazywanie informacji udostępnianych przez dziekanat, organizowanie zbiórek 
legitymacji do podbicia, monitorowanie limitów miejsc na zajęciach i egzaminach 
oraz świadczenie innych form pomocy studentom.

8.4. NIEOBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA
Na naszym Wydziale uczestnictwo w zajęciach takich jak wykłady i ćwiczenia 
jest – co do zasady – nieobowiązkowe. Wyjątek stanowią ćwiczenia, co do któ-
rych wyraźnie zastrzeżono, że ich zaliczenie warunkuje możliwośc przystąpienia 
do egzaminu (np. kryminalistyka, podstawy organizacji i zarządzania w admini-
stracji). Należy pamiętać, że bardzo często prowadzący premiują regularny i ak-
tywny udział w zajęciach poprzez różnorodne „bonusy” (np. dodatkowe punkty 
na egzaminie, zwolnienie z części egzaminu).

8.5. SZKOLENIE BHP
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest jednym z wy-
mogów zaliczenia pierwszego roku studiów. Odbywa się ono w postaci zdalnej 
(e-learningowej) za pośrednictwem platformy Pegaz (www.pegaz.uj.edu.pl).

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/web/ibhp/szkolenia/studentow.

8.6. WYKŁADY ARTES LIBERALES
Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia wykraczające poza ramy 
konkretnego kierunku – zapisz się na wykłady prowadzone w ramach cyklu wy-

http://www.uj.edu.pl/studenci/legitymacja
http://www.kkm.krakow.pl
http://www.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia
http://pegaz.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/web/ibhp/szkolenia/studentow
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kładów otwartych Artes Liberales. Na wykład może zapisać się każdy student 
i doktorant UJ – decyduje kolejność zgłoszeń. Poszczególne wykłady są prowa-
dzone w cyklach semestralnych i kończą się testami zaliczeniowymi. Za udział 
w kursie można otrzymać 3 pkt. ECTS.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales.

8.7. STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
Studencka Poradnia Prawna została powołana w 1997 r. Jej działalność polega 
głównie (choć nie wyłącznie) na udzielaniu pomocy prawnej osobom najuboż-
szym, których nie stać na ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem ta-
kiej pomocy przez osoby profesjonalne (adwokatów, radców prawnych).

Co roku studenci – we współpracy z pracownikami naukowymi i praktykami 
prawa – rozpatrują przeszło 1000 różnego rodzaju spraw. W ramach Poradni 
funkcjonują: Sekcja Prawa Cywilnego, Sekcja Prawa Karnego, Sekcja Prawa Me-
dycznego, Sekcja Prawa Pracy i Sekcja Praw Człowieka.

Poradnia pełni funkcję całorocznego przedmiotu fakultatywnego dla studentów 
prawa. Za zaliczenie przedmiotu można otrzymać nawet 15 pkt. ECTS. Udział 
w tej szczególnej formie zajęć praktycznych wymaga jednak spełnienia określo-
nych wymagań oraz pomyślnego przejścia przez proces rekrutacji.

Więcej informacji: www.law.uj.edu.pl/poradnia.

8.8. ŚREDNIA OCEN
Zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie studiów średnią ocen oblicza się 
w następujący sposób:

1. wyrażoną liczbowo ocenę z każdego przedmiotu zdanego w ciągu danego roku 
akademickiego mnoży się przez przypisaną mu liczbę punktów ECTS,

2. uzyskane wyniki mnożenia dodaje się,
3. sumę określoną w powyższym punkcie dzieli się przez sumę punktów ze 

wszystkich przedmiotów stanowiących podstawę ustalenia średniej,
4. wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

PRZYKŁAD
Student uzyskał ocenę niedostateczną (2,0) z przedmiotu obligatoryjnego 
(11 pkt. ECTS) w 1. terminie, ocenę dobrą plus (4,5) z tego samego przedmiotu 

(11 pkt. ECTS) w 2. terminie, ocenę dobrą (4,0) z przedmiotu podstawowego (7 pkt. 
ECTS) i ocenę bardzo dobrą (5,0) z przedmiotu specjalizacyjnego (4 pkt. ECTS. 
Średnia tych ocen wynosi 3,62.

Na naszym Wydziale do średniej ocen za poszczególne lata studiów nie wlicza 
się ocen z zaliczeń: ćwiczeń, warsztatów, warsztatów licencjackich, seminariów, 
proseminariów, praktyk oraz zajęć wychowania fizycznego.

8.9. URLOP OD ZAJĘĆ
Student może skorzystać z urlopu od zajęć w formie:

1. urlopu studenckiego,
2. urlopu dziekańskiego.

Urlopy te różnią się przede wszystkim okolicznościami, które uzasadniają ich 
udzielenie oraz okresem, na jaki są udzielane.

Urlop studencki Urlop dziekański

Przesłanki ukończenie I roku studiów ważne okoliczności uniemożliwia-
jące udział w zajęciach dydaktycz-
nych, w szczególności wynikające 
ze stanu zdrowia, niepełnospraw-
ności lub związane z urodzeniem 
i wychowywaniem dziecka

Czas trwania 1–2 semestry 1–4 semestry

Szczegółowe zasady korzystania z urlopów zostały określone w regulaminie 
studiów.

8.10. JUBILEUSZ 650-LECIA UJ
Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych 
w tym regionie Europy. Ufundowany został 12 maja 1364 r. przez króla Kazi-
mierza Wielkiego. Studium generale – bo tak wówczas nazywano Uniwersytet – 
składało się z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa.

W roku 2014 Uniwersytet Jagielloński obchodzi zatem Jubileuszu 650-lecia. 
Główne obchody Jubileuszu przypadły na miesiące kwiecień i maj. W ramach ob-
chodów zorganizowano liczne:

http://www.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia
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 • uroczystości i posiedzenia, np. orszak akademicki z Katedry na Wawelu, nad-
zwyczajne posiedzenie Senatu UJ, zakopanie kapsuły czasu, wmurowanie 
tablicy pamiątkowej;

 • zjazdy krajowych i międzynarodowych organizacji akademickich, np. zjazd 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zjazd Rady Studentów 
Parlamentu Studentów RP, zjazd sieci Utrecht Network, zjazd Zarządu Eu-
ropean Students’ Union;

 • konferencje, np. Kongres Kultury Akademickiej;
 • wydarzenia kulturalne i sportowe, np. prapremiera „UNIVERSA – Opery 
Otwartej” w kompozycji Jana A.P. Kaczmarka na krakowskim Rynku Głów-
nym, Regaty Ósemek Wioślarskich o Puchar Rektora UJ.

Udział w wydarzeniach jubileuszowych wzięli m.in. Prezydent RP (patron ho-
norowy), Prezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Przewodniczący Komisji Europejskiej. Obchody zgromadziły setki gości krajowych 
i zagranicznych, na stałe zapisując się w kartach historii.

Więcej informacji: www.650.uj.edu.pl.

Oprócz Informatora Przygotowalnia wydała wiele książek z zakresu prawa. 
Szczegóły na www.przygotowalniadtp.pl. Wydaj z nami swoją książkę!

http://www.przygotowalniadtp.pl/
http://www.650.uj.edu.pl
www.przygotowalniadtp.pl
http://www.przygotowalniadtp.pl/naukowa-publikacja-pokonferencyjna%2c-kt%C3%B3ra-zachwyca-nowoczesn%C4%85-form%C4%85-i-layoutem.html
http://www.przygotowalniadtp.pl/publikacja-materia%C5%82%C3%B3w-pokonferencyjnych-to-nasza-specjalno%C5%9B%C4%87.-sprawd%C5%BA-nas!.html
http://www.przygotowalniadtp.pl/z%C5%82o%C5%BCone-czasopismo-internetowe-wydawane-w-przygotowalni.html
http://www.przygotowalniadtp.pl/redakcja%2c-sk%C5%82ad%2c-druk-ksi%C4%85%C5%BCki-wydanej-przez-przygotowalnie.html



