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Procedura nr 2

Przygotowywania zarządzenia Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego

1. Opis czynności Dział Nauczania podejmuje prace we wrześniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok aka-
demicki, na który przygotowywane jest zarządzenie Rektora.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania

Termin realizacji wrzesień

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 62 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.)
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
(Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2012 r. – wcho-
dzi w życie od 1.10.2012 r.)
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
– tekst ujednolicony par. 33. (Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących studia rozpo-
częte przed 1 października 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

2. Opis czynności Wstępny projekt jest omawiany z Prorektorem ds. dydaktyki, a następnie jest przekazywany do 
Samorządu Studenckiego oraz do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum do konsultacji.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania, Prorektor ds. dydaktyki, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, Samorząd Studencki

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

3. Opis czynności Po otrzymaniu ewentualnych uwag z Samorządu Dział Nauczania przedstawia je Prorektorowi 
UJ ds. dydaktyki oraz przygotowuje pismo zawierające odpowiedź Prorektora na uwagi Samo-
rządu Studentów. Po ustaleniu ostatecznej treści projektu Dział Nauczania przekazuje projekt 
do Działu Organizacji.

Osoba odpowiedzialna —

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

4. Opis czynności Dział Organizacji sprawdza poprawność tekstu i opracowuje szatę graficzną zarządzenia. Stąd tekst 
mailowo jest przesyłany do Kolegium Rektorskiego, w skład którego wchodzą: Rektor UJ, Prorek-
torzy UJ, Kwestor UJ, Kanclerz UJ. Kolegium Rektorskie ma trzy dni na zaopiniowanie dokumentu.

Osoba odpowiedzialna Dział Organizacji, Kolegium Rektorskie

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

5. Opis czynności Rektor UJ ostatecznie akceptuje i podpisuje tekst, który wraca do Działu Organizacji.

Osoba odpowiedzialna Rektor UJ

Termin realizacji —

Podstawa prawna —
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6. Opis czynności Dział Organizacji umieszcza zarządzenie Rektora UJ w wersji elektronicznej w Biuletynie Informa-
cji Publicznej UJ, a Dział Nauczania umieszcza je na swojej stronie www.

Osoba odpowiedzialna Dział Organizacji, Dział Nauczania

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

7. Opis czynności Szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich form, typów i kierunków studiów 
prowadzonych przez podstawową jednostkę organizacyjną określa jej kierownik po zasięgnięciu 
opinii Samorządu Studentów i z zachowaniem zasad ustalonych przez Rektora. Powinna być ona 
ogłoszona nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Osoba odpowiedzialna Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej

Termin realizacji nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego

Podstawa prawna —

8. Opis czynności Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala i ogłasza szczegółowy harmonogram za-
jęć nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Osoba odpowiedzialna Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej

Termin realizacji nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru

Podstawa prawna —

9. Opis czynności Prowadzący przedmiot w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej 
określa zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu i ogłasza je w systemie USOS 
oraz na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Udział w nich może być uzależniony od speł-
nienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego przedmiot.

Osoba odpowiedzialna Prowadzący przedmiot w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej

Termin realizacji —

Podstawa prawna —


