
WNIOSEK O URLOP STUDENCKI 

 
 
 
 
 
 

 
 

przepisy, wypełnianie deklaracji, 
niezbędne dokumenty 



 

 
 
 
 

• Student/Studentka, który zaliczył pierwszy rok studiów, może 
skorzystać z urlopu studenckiego przedkładając deklarację o zamiarze 
skorzystania z tego urlopu dziekanowi, wskazując wymiar urlopu. 

• urlop studencki jest udzielany w wymiarze semestralnym 

• można go otrzymać dwa razy w ramach toku studiów, w 
maksymalnym wymiarze dwóch semestrów 

• w przypadku złożenia deklaracji w trakcie trwania semestru urlop 
studencki udzielany jest od następnego semestru 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 32 



 

Pamiętaj nie musisz podawać żadnej przyczyny, 
ponieważ… 

URLOP STUDENCKI PRZYSŁUGUJE 

KAŻDEMU STUDENTOWI, KTÓRY 

UKOŃCZYŁ PIERWSZY ROK 

STUDIÓW 

 

 
KOMU PRZYSŁUGUJE URLOP 

STUDENCKI? 



 
 
 
 
 
 

 

• ubiegaj się o urlop przed rozpoczęciem 
semestru, w którym chcesz skorzystać z 
urlopu studenckiego 

• wypełnij deklarację 
• wydrukuj, podpisz i dostarcz do 

sekretariatu, który obsługuje tok Twoich 
studiów albo wyślij ją 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 
DEKLARACJĘ? 

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


 

Nie musisz pisać sam - możesz skorzystać z 
gotowego 
tutaj: 

wzoru deklaracji dostępnego 

deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu 
studenckiego 

GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
DEKLARACJI? 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/deklaracja_urlop.studencki.docx/64d4ba7e-98b7-4a05-befe-84b33a7b93b4
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/deklaracja_urlop.studencki.docx/64d4ba7e-98b7-4a05-befe-84b33a7b93b4


 
 
 
 

 

Najczęstszymi przyczynami korzystania z urlopu 
studenckiego są: 

 chęć jednoczesnego studiowania na więcej niż 
jednym kierunku, co pociąga za sobą wiele 
komplikacji np. konflikty w harmonogramach, zbyt 
wiele egzaminów w jednej sesji… 

 chęć pogodzenia studiowania z pracą zawodową 
 
 

Może w takich sytuacjach najlepszym 
rozwiązaniem będzie… 

• wnioskowanie zgodnie z § 34 Regulaminu 
studiów do dziekana o udzielenie zgody na 
udział w zajęciach i zaliczanie przedmiotów 
na określonych przez niego warunkach 

 
 
 
 
 
 
 

zdecydujesz, że w 
trakcie urlopu chcesz 
brać udział w zajęciach 
i zaliczać choćby część 

przedmiotów? 

 
CO ZROBIĆ JEŚLI… 



 
 
 
 
 

• wypełnij deklarację o zamiarze 
wykorzystania urlopu studenckiego 
wpisując nazwy przedmiotów które 
chcesz zaliczać 

 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 

zdecydujesz, że w 
trakcie urlopu chcesz 
brać udział w zajęciach 
i zaliczać choćby część 

przedmiotów? 

 
CO ZROBIĆ JEŚLI… 

Niepełnosprawnych (DON) 

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


 

przede wszystkim… 

• złóż deklarację przed rozpoczęciem 
semestru, w którym planujesz wykorzystać 
urlop studencki! 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skorzystanie z urlopu studenckiego opiera się 
na Twojej deklaracji 

 

dlatego… 

• jeśli nie składałeś dokumentu osobiście 
koniecznie dopytaj w 
sekretariacie/dziekanacie obsługującym 
tok Twoich studiów o to czy: 

 Twoja deklaracja wpłynęła w terminie, 

 został przedstawiony dziekanowi, 

 nie zaszły okoliczności, które uniemożliwią 
Ci skorzystanie z urlopu we wskazanym 
przez Ciebie terminie… 

JAK DOWIESZ SIĘ O 
ROZSTRZYGNIĘCIU? 



 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli przebywasz na urlopie studenckim: 
 

• pamiętaj, że zachowujesz prawa 
studenta i przysługuje Ci np. prolongata 
ważności legitymacji studenckiej 

• pamiętaj, że jeśli wnioskowałeś o możliwość 
uczestniczenia w zajęciach oraz zaliczania 
przedmiotów to obowiązuje Cię złożenie 
deklaracji przedmiotowej, uczestnictwo w 
zajęciach i uzyskanie pozytywnego wyniku z 
egzaminów i/lub zaliczeń 

SKUTKI ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 



 
 
 
 
 

WAŻNE!!! 
 

§ 33 Regulaminu studiów 

• Niezgłoszenie przez studenta podjęcia studiów po 
powrocie z urlopu od zajęć przed rozpoczęciem 
zajęć w danym semestrze stanowi podstawę do 
stwierdzenia niepodjęcia studiów 

• … co skutkuje skreśleniem z listy 
studentów! 

PAMIĘTAJ! 
• złóż wniosek o wpis po urlopie 

studenckim 

• musisz to zrobić przed 
rozpoczęciem zajęć w danym 

semestrze!!! 

CO ZROBIĆ ABY PODJĄĆ 
STUDIA PO POWROCIE Z 
URLOPU STUDENCKIEGO 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wpis.po.urlopie.docx/fdb28f86-db51-4c4c-92f0-a3e9d3becc95
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wpis.po.urlopie.docx/fdb28f86-db51-4c4c-92f0-a3e9d3becc95
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