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• ust. 6 Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na wpis na kolejny rok 
studiów w przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS oraz 
spełnienia innych warunków określonych w programie studiów (wpis 
warunkowy). Program studiów może dopuszczać możliwość skorzystania z 
wyżej wymienionego wpisu także w sytuacji niezrealizowania określonych w 
programie studiów warunków zaliczenia danego roku studiów. 

• ust. 7 w przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, 
student ma obowiązek w terminie zaliczenia roku studiów uzyskać liczbę 
punktów, która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku 
studiów oraz spełnić inne warunki przewidziane w programie studiów. 
Szczegółowe warunki i zasady uzupełnienia różnicy punktowej określa rada 
wydziału. 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 10 



 

 
 
 
 

• ust. 8 niezaliczenie tego samego przedmiotu może stanowić podstawę wpisu 
warunkowego tylko raz w ramach toku studiów. 

• ust. 10 wniosek, o którym mowa w ust. 6 student zobowiązany jest złożyć 
przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który chce uzyskać wpis. W 
przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student zobowiązany jest 
wskazać we wniosku przedmioty, które będzie powtarzał. 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 10 



 

 
 
 
 

• możesz wnioskować o wyrażenie zgody na wpis warunkowy na kolejny rok studiów jeśli 
uzyskałeś w danym roku co najmniej 50 ECTS lub/oraz nie spełniłeś innych 
warunków określonych w programie studiów; 

• inne warunki określone w programie studiów to np. przedmioty, które jesteś  
zobowiązany zaliczyć, choć program nie przewiduje za nie punktów ECTS (w-f, szkolenie 
BHK…) 

• powtarzany przedmiot musisz zaliczyć do końca roku akademickiego lub jeśli zostałeś 
wpisany warunkowo na ostatni rok studiów, do końca sesji poprawkowej ostatniego 
semestru studiów; 

• wpis warunkowy wiąże się z koniecznością ponownego udziału w zajęciach w 
następnym roku oraz koniecznością wniesienia opłaty za powtarzane przedmioty; 

• jeśli mimo powtarzania danego przedmiotu w dalszym ciągu go nie zaliczyłeś to NIE 
MOŻESZ wnioskować ponownie o wpis warunkowy- musisz powtórzyć rok studiów! 

• jesteś zobowiązany wskazać we wniosku o wpis warunkowy przedmioty, które będziesz 
powtarzać. 

 
CO OZNACZAJĄ TE WSZYSTKIE PRZEPISY…? 



 

• wpis warunkowy przysługuje studentom, 
którzy uzyskali w danym roku akademickim  
co najmniej 50 ECTS 

lub/oraz 

• nie  spełnili  innych   wymagań   określonych 
w programie studiów (np. nie uzyskali 
zaliczenia z przedmiotu, za który nie są 
przyznawane punkty ECTS takich jak W-F, 
szkolenie BHK…) 

 
 

KOMU PRZYSŁUGUJE WPIS 
WARUNKOWY? 



 
 
 
 
 
 
 

• wnioskuj o wyrażenie zgody na wpis warunkowy na 
kolejny rok studiów przed rozpoczęciem 
kolejnego roku akademickiego! 

• NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 WRZEŚNIA!!! 
• 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 uzyskanie wpisu 
 warunkowego na kolejny rok studiów 

GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
WNIOSKU? 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wpis.warunkowy.docx/88d0aa57-1b27-4db8-a7d0-4bf2093d222d
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wpis.warunkowy.docx/88d0aa57-1b27-4db8-a7d0-4bf2093d222d
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wpis.warunkowy.docx/88d0aa57-1b27-4db8-a7d0-4bf2093d222d


 
 
 
 
 

w przypadku uzyskania wpisu warunkowego na 
kolejny rok studiów MASZ OBOWIĄZEK: 

• uzupełnić różnicę punktową 
z poprzedniego roku studiów 

lub/oraz 

• spełnić inne warunki przewidziane 
w programie studiów 

 

PAMIĘTAJ! 

• jeśli pomimo powtarzania danego 
przedmiotu nadal go nie zaliczyłeś, to nie 
możesz wnioskować po raz drugi o wpis 
warunkowy na kolejny rok studiów! 

W takiej sytuacji musisz powtórzyć rok 
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 wpis 
warunkowy! 

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 wpis 
warunkowy 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 wpis warunkowy: 

• pamiętaj, że będziesz musiał wnieść opłatę 
za powtarzanie zajęć 

• pamiętaj, że obowiązuje Cię uczestnictwo w 
zajęciach i uzyskanie pozytywnego wyniku z 
egzaminów i/lub zaliczeń z 
przedmiotu/przedmiotów, które powtarzasz 

 
 
 

• Jeśli nie otrzymałeś zgody na wpis 
warunkowy: 

• zapytaj o powód 
• możesz wnieść zastrzeżenie do Rektora w 

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

 
SKUTKI ROZSTRZYGNIĘCIA 
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