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Procedura nr 12

Skreślenie z listy studentów

1. Opis czynności 1. Przygotowanie listy osób do skreślenia. 
2. Prodziekan ds. dydaktycznych / Dyrektor ds. dydaktycznych / kierownik katedry skreśla z listy 

studentów na podstawie kryteriów obligatoryjnych: 
 ʘ niepodjęcie studiów; 
 ʘ pisemna rezygnacja ze studiów; 
 ʘ niezaliczenie roku studiów w terminie z powodu niezaliczenia seminarium dyplomowego; 
 ʘ ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

Prodziekan ds. dydaktycznych / Dyrektor ds. dydaktycznych / kierownik katedry może skreślić 
z listy studentów na podstawie kryteriów fakultatywnych: 

 ʘ stwierdzenie braku postępów w nauce; 
 ʘ nieuzyskanie zaliczenia roku w terminie do 30 września danego roku, a w odniesieniu do 

studiów kończących się w semestrze zimowym – do końca zimowej sesji poprawkowej 
w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów; 

 ʘ niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów, pomimo pisemnego wezwania do 
uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

Osoba odpowiedzialna 1. Sekretariat ds. dydaktycznych
2. Prodziekan ds. dydaktycznych / Dyrektor ds. dydaktycznych / kierownik katedry

Termin realizacji październik-grudzień lub w zależności od prac na danym wydziale lub cały rok akademicki (np. de-
cyzja w spr. skreślenia z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów)

Podstawa prawna Dokumenty wewnętrzne:
 ʘ Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-

sterskich, par. 32, ust. 1, ust. 2  (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających stu-
dia od 1 października 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

 ʘ Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich – tekst ujednolicony par. 32, ust. 1, ust. 2 (Regulamin obowiązuje studentów kon-
tynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

 ʘ Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich – tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających stu-
dia od 1 października 2012 r. – wchodzi w życie od 1.10.2014 r.)

Dokumenty zewnętrzne:
 ʘ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 190, ust. 1–2)
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowia-

dać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

2. Opis czynności Przedstawienie listy prodziekanowi ds. dydaktycznych lub dyrektorowi instytutu ds. dydaktycz-
nych / kierownikowi katedry, jeśli dziekan przekazał im stosowne pełnomocnictwa w zakresie 
spraw studenckich.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji październik-grudzień lub w zależności od prac na danym wydziale lub cały rok akademicki (np. de-
cyzja w spr. skreślenia z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów)

Podstawa prawna —

3. Opis czynności Podjęcie decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Osoba odpowiedzialna Prodziekan ds. dydaktycznych, Dyrektor instytutu ds. dydaktycznych / Kierownik katedry

Termin realizacji październik-grudzień lub w zależności od prac na danym wydziale lub cały rok akademicki (np. de-
cyzja w spr. skreślenia z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów)

Podstawa prawna —
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4. Opis czynności Decyzja administracyjna w sprawie skreślenia z listy studentów wypełniana jest w systemie USOS.
Po wygenerowaniu decyzji administracyjnej z systemu USOS i podpisaniu jej przez prodziekana 
ds. dydaktycznych, dyrektora instytutu ds. dydaktycznych / kierownika katedry decyzja admini-
stracyjna przesyłana jest studentowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
Uznaje się, że po dwukrotnym awizowaniu decyzja została skutecznie doręczona.

Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji Październik-grudzień lub w zależności od prac na danym wydziale lub cały rok akademicki (np. de-
cyzja w spr. skreślenia z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów)

Podstawa prawna Wzory decyzji: http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/tok-studiow

5. Opis czynności 1. Student ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów.
2. W przypadku, gdy prodziekan ds. dydaktycznych / dyrektor instytutu ds. dydaktycznych / kie-

rownik katedry na podstawie odwołania nie zmieni swojej decyzji, przesyła odwołanie stu-
denta wraz z dokumentacją (teczka akt osobowych studenta) do Prorektora ds. dydaktyki.

3. W przypadku, gdy prodziekan ds. dydaktycznych / dyrektor instytutu ds. dydaktycznych / 
kierownik katedry uzna argumenty podniesione przez studenta w odwołaniu za uzasadniają-
ce uchylenie decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów, wydaje decyzję administracyjną 
w ramach tzw. autokontroli, którą uchyla decyzję w sprawie skreślenia i przywraca studenta 
na listę studentów. 

4. Uzupełnienie danych w USOS, anulowanie skreślenia w USOS.

Osoba odpowiedzialna 1. —
2. Prodziekan ds. dydaktycznych
3. Prodziekan ds. dydaktycznych
4. Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji 1. 14 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji w sprawie skreślenia 
2. 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odwołania

Podstawa prawna  ʘ Art. 132 kpa
 ʘ Wzory decyzji: http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/tok-studiow

6. Opis czynności 1. Podjęcie decyzji ostatecznej dotyczącej skreślenia z listy studentów. 
2. W przypadku uchylenia decyzji w sprawie skreślenia, czyli wyrażenia zgody na przywrócenie 

na listę studentów, wydawana jest decyzja administracyjna.
3. Wysłanie studentowi decyzji administracyjnej wydanej przez Prorektora ds. dydaktyki listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uznaje się, że po dwukrotnym awizowaniu 
decyzja została skutecznie doręczona.

4. Kopia decyzji jest przesyłana wraz z teczką akt osobowych studenta do właściwego sekreta-
riatu obsługującego tok studiów.

5. Uzupełnienie danych w USOS, anulowanie skreślenia w USOS.

Osoba odpowiedzialna 1. Prorektor ds. dydaktyki
2. Dział Nauczania
3. Dział Nauczania
4. Dział Nauczania
5. Sekretariat ds. dydaktycznych

Termin realizacji 30 dni kalendarzowych

Podstawa prawna —
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7. Opis czynności 1. Podjęcie decyzji ostatecznej dotyczącej skreślenia z listy studentów. W przypadku utrzymania 
w mocy decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów wydawana jest decyzja administracyjna. 

2. Wysłanie studentowi decyzji administracyjnej wydanej przez Prorektora ds. dydaktyki listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uznaje się, że po dwukrotnym awizowaniu 
decyzja została skutecznie doręczona.

3. Kopia decyzji jest przesyłana wraz z teczką akt osobowych studenta do właściwego sekreta-
riatu obsługującego tok studiów.

4. Student traci status studenta w momencie doręczenia decyzji (nie w momencie skreślenia 
w USOS).

Osoba odpowiedzialna 1. Prorektor ds. dydaktyki
2. Dział Nauczania
3. Dział Nauczania
4. Dział Nauczania

Termin realizacji 30 dni kalendarzowych

Podstawa prawna —


