
 
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA 
WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

przepisy, wypełnianie wniosku, 
niezbędne dokumenty 



 

 
 
 
 

• ust. 5 w uzasadnionych przypadkach dziekan może jeden raz w ramach toku 
studiów wyrazić zgodę na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu z danego 
przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego przed upływem 
terminu zaliczenia roku studiów. 

 
 

• ust. 5a przepis ust. 5 stosuje się także do zaliczeń końcowych, jeśli metody 
kształcenia i metody weryfikacji to umożliwiają. W przypadku przedmiotów 
sekwencyjnych, których zaliczenie warunkuje możliwość udziału w 
przedmiotach kolejnego semestru, termin na złożenie podania wynosi 5 dni od 
daty ogłoszenia oceny z drugiego terminu egzaminu. 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 14 



 

 
 
 
 

• jeśli nie zdałeś w dwóch terminach egzaminu z danego przedmiotu 
możesz wnioskować o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego 
terminu w trakcie tego samego roku akademickiego; 

• to samo dotyczy końcowych zaliczeń z przedmiotów w przypadku gdy 
umożliwiają to metody kształcenia (np. rodzaj realizowanych zajęć) i 
metody weryfikacji (np. forma zaliczenia); 

• trzeci termin egzaminu lub zaliczenia musi być wyznaczony przed 
upływem terminu na zaliczenie roku studiów; 

• w przypadku przedmiotów sekwencyjnych, czyli takich bez których 
zaliczenia nie możesz brać udziału w określonych zajęciach w kolejnym 
semestrze, musisz złożyć wniosek W CIĄGU 5 dni od daty ogłoszenia 
wyników drugiego terminu!!! 

 
CO OZNACZAJĄ TE WSZYSTKIE PRZEPISY…? 



 

• wniosek mogą złożyć studenci, którzy nie 
zdali egzaminu w dwóch terminach 

i… 

• nie korzystali do tej pory z prawa do 
zaliczenia przedmiotu w trzecim terminie 

• z tego uprawnienia można skorzystać tylko 
jeden raz w ramach toku studiów! 

 
 

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ 
O WYZNACZENIE 

TRZECIEGO TERMINU? 



 
 
 
 

• wnioskuj o wyrażenie zgody na wyznaczenie 
trzeciego terminu najlepiej niezwłocznie po 
ogłoszeniu wyników z II terminu! 

• w przypadku przedmiotów sekwencyjnych 
NIE PÓŹNIEJ NIŻ 5 DNI od daty ogłoszenia 
wyników drugiego terminu!!! 

• wypełnij wniosek 

• wydrukuj, podpisz i dostarcz do sekretariatu, 
który obsługuje tok Twoich studiów albo wyślij go 
za pośrednictwem Poczty Polskiej 

 
 

Studenci części wydziałów mają możliwość wypełnienia i 
przesłania wniosku w USOSweb 
https://www.usosweb.uj.edu.pl/ 

 

KIEDY I DO KOGO ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK? 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/
https://www.usosweb.uj.edu.pl/


 

Nie musisz sam pisać wniosku - możesz 
skorzystać z gotowego wzoru dostępnego 
tutaj: 

• wniosek o wyrażenie zgody na 
wyznaczenie trzeciego terminu 
egzaminu 

GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
WNIOSKU? 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wyznaczenie.III.terminu.egzaminu.docx/1c5d4f5a-463d-4668-bc2f-24fcc8f19505
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wyznaczenie.III.terminu.egzaminu.docx/1c5d4f5a-463d-4668-bc2f-24fcc8f19505
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wyznaczenie.III.terminu.egzaminu.docx/1c5d4f5a-463d-4668-bc2f-24fcc8f19505


 
 
 
 
 
 

PAMIĘTAJ! 

• wnioskować o wyrażenie zgody na 
wyznaczenie trzeciego terminu 
egzaminu/zaliczenia mogą jedynie studenci, 
którzy    uzyskali    ocenę     niedostateczną 
z drugiego (poprawkowego) terminu 
egzaminu lub zaliczenia końcowego. 

 

• nie jest   możliwe   przystępowanie   do 
egzaminów oraz zaliczeń końcowych w 
drugim lub trzecim terminie w celu 
poprawy oceny pozytywnej! 

 

• z trzeciego terminu można skorzystać 
TYLKO raz w toku studiów 

O CZYM JESZCZE WA RTO 
WIEDZIEĆ? 



 
 
 
 
 
 
 
 

• PAMIĘTAJ: 
Studenci z niepełnosprawnością mogą 
ubiegać się o dostosowanie sposobu 
organizacji i właściwej realizacji procesu 
dydaktycznego, w tym warunków 
odbywania studiów do rodzaju 
niepełnosprawności! 

W tym celu skontaktuj się z 
pracownikami Działu ds. Osób 

 

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego 

Niepełnosprawnych (DON) 

 
 
 
 
 
 
 

jesteś osobą z 
niepełnosprawnością 
lub znajdujesz się w 
szczególnej sytuacji 

zdrowotnej 

 
CO ZROBIĆ JEŚLI… 

https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/adaptacje-procesu-studiowania/zasady-adaptacji


 

przede wszystkim… 

• złóż wniosek o wyrażenie zgody na 
wyznaczenie trzeciego terminu! 

jeśli ubiegasz się o dostosowanie procesu 
kształcenia i badań naukowych… 

• skontaktuj się z DON - tam uzyskasz 
szczegółowe informacje również na temat 
wymaganych dokumentów 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponieważ decyzja o wyrażeniu zgody na 
wyznaczenie trzeciego terminu nie jest decyzją 
administracyjną, to organ ją wydający nie ma 
obowiązku przesłania jej za pośrednictwem 
Poczty Polskiej 

 

Dlatego… 
 

• składając wniosek dopytaj w 
sekretariacie/dziekanacie obsługującym 
tok Twoich studiów o sposób w jaki 
zostaniesz poinformowany o rozstrzygnięciu 

JAK DOWIESZ SIĘ O 
ROZSTRZYGNIĘCIU? 



 
 
 
 
 

Jeśli otrzymałeś zgodę na wyznaczenie 
trzeciego terminu: 

• pamiętaj, że powinieneś podejść do 
egzaminu lub zaliczenia w wyznaczonym 
terminie 

 
 

• Jeśli nie otrzymałeś zgody na trzeci 
termin egzaminu: 

• zapytaj o powód 
• możesz wnieść zastrzeżenie do Rektora w 

terminie 14 dni od daty doręczenia 
rozstrzygnięcia albo otrzymania informacji o 
jego treści 

• skorzystaj z gotowego wzoru zastrzeżenia 

 
SKUTKI ROZSTRZYGNIĘCIA 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/142938834/wzor_zastrzezenie_on.docx/f3395d25-f066-49df-81fc-df0ce4791854
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