
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY 
NA WZNOWIENIE STUDIÓW

przepisy, wypełnianie wniosku, 

niezbędne dokumenty



REGULAMIN STUDIÓW
§ 36

1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym
roku studiów, następuje na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia.

2. Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na danym kierunku studiów na wniosek
osoby skreślonej z listy studentów roku drugiego lub wyższego od następnego roku
akademickiego (wznowienie studiów), chyba że skreślenie z listy studentów nastąpiło z powodu
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni lub od daty skreślenia upłynęło więcej niż 5 lat.

3. Wznowienie studiów dopuszczalne jest tylko raz, w ramach tego samego kierunku

studiów, pod warunkiem, że Uniwersytet nadal prowadzi kształcenie na tym samym

kierunku, poziomie i profilu studiów.

4. Wznowienie studiów uważa się za kontynuację poprzedniego toku studiów.

5. Wznowienie studiów jest dopuszczalne od początku roku akademickiego.



REGULAMIN STUDIÓW
§ 36

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dziekan określa liczbę punktów ECTS podlegających

przeniesieniu i uznaniu oraz ustala rok studiów, na który zostaje wpisany student wznawiający

studia, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe i aktualnie obowiązujący na tym roku

program studiów. W przypadku stwierdzenia różnic programowych dziekan może określić

niższą liczbę punktów ECTS podlegających przeniesieniu i uznaniu lub w ogóle nie

uwzględniać zaliczenia danego przedmiotu.

7. Jeżeli od daty skreślenia z listy studentów przerwa wynosi więcej niż 5 lat, ponowne przyjęcie

na studia następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów, chyba że dziekan

postanowi inaczej.

8. Wznowienie studiów jest niedopuszczalne w przypadku, gdy w uczelni nie jest już

prowadzony dany kierunek studiów.



REGULAMIN STUDIÓW
§ 36

9. W przypadku skreślenia z listy studentów kierunku, poziomu i profilu studiów i

nieprowadzenia studiów na tym samym kierunku, poziomie i profilu, dziekan może

wyrazić zgodę na wznowienie studiów, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia

się, biorąc pod uwagę różnice programowe.

10. Wznowienie studiów odbywa się na konkretny kierunek studiów i realizowany w

chwili wznowienia program studiów. W takiej sytuacji dziekan wyrażając zgodę na

wznowienie studiów określa efekty uczenia się uzyskane na dotychczasowych

studiach. Ewentualne zmiany programowe obligują studenta do uzupełnienia

różnic programowych, niezależnie od liczby zaliczonych wcześniej semestrów.



CO TO OZNACZA…?

• student, który został skreślony z listy studentów pierwszego roku nie może

zostać wznowiony, jeśli chce na nowo podjąć kształcenie na tym samym kierunku

studiów, musi przejść proces rekrutacji

• dziekan może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na wznowienie przez Ciebie

studiów w ciągu pięciu lat od daty skreślenia z listy studentów, pod

warunkiem, że:

 nie zostałeś skreślony z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

 nie wznawiałeś do tej pory studiów w ramach tego samego kierunku studiów

 na UJ nadal są prowadzone studia na tym samym kierunku, poziomie (studia

pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) oraz profilu

• wznowić studia można TYLKO jeden RAZ w ramach tego samego kierunku

studiów i tylko i wyłącznie od początku roku akademickiego



CO TO OZNACZA…?

• dziekan wydziału, podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na wznowienie przez

Ciebie studiów (biorąc pod uwagę obecnie obowiązujący program

studiów) podejmuje decyzję, na który rok studiów zostaniesz wpisany oraz które z

przedmiotów i z jaką punktacją uznaje za zaliczone, a także wyznaczy ewentualne

różnice programowe, które będziesz zobowiązany uzupełnić

• w przypadku, gdy studia na danym kierunku, stopniu, profilu nie są już prowadzone,

dziekan może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na wznowienie studiów na

kierunku, który zakłada uzyskanie zbieżnych efektów uczenia się (jednocześnie

obligując Cię do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych)

• ze względu na to, że wznowienie studiów uważa się za kontynuację poprzedniego

toku studiów, nie nabywasz na nowo prawa do urlopów lub powtarzania

roku



KIEDY I DO KOGO ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK?

• jeśli chcesz wnioskować do dziekana o 
wyrażenie zgody na wznowienie studiów 
musisz to zrobić przed rozpoczęciem roku 
akademickiego, w którym chcesz te 
studia wznowić, jednak nie później niż do 30 
września (pamiętaj jednak, że jest to 
skomplikowana procedura, więc nie odkładaj 
formalności na ostatnią chwilę!);

• 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/

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


GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
WNIOSKU?

Nie musisz sam pisać wniosku - możesz

skorzystać z gotowego wzoru dostępnego

tutaj:

• wniosek o wyrażenie zgody na 

wznowienie studiów

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wznowienie.studiow.docx/38f3bacf-50ec-4342-9996-1cf851715557


O CZYM JESZCZE WARTO 
WIEDZIEĆ?

PAMIĘTAJ!

• w wyniku porównania obecnie obowiązującego

programu studiów z programem obowiązującym w

czasie, kiedy zostałeś skreślony z listy studentów,

dziekan może podjąć decyzję o wpisaniu Cię na

niższy rok

• będziesz musiał uzupełnić różnice programowe o

ile takie wystąpią oraz powtórzyć wcześniej

niezaliczone przedmioty

• wnieść opłaty za powtarzane przedmioty (a

w przypadku studiów niestacjonarnych również za

ewentualne różnice programowe)



CO ZROBIĆ JEŚLI…

jesteś osobą 
niepełnosprawną lub 

znajdujesz się w 
szczególnej sytuacji 

zdrowotnej

• 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 po uzyskaniu zgody na 

wznowienie studiów skontaktuj się z 

pracownikami Działu ds. Osób 

Niepełnosprawnych (DON)

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego

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


WYMAGANE DOKUMENTY

przede wszystkim…

• złóż wniosek o wyrażenie zgody na 

wznowienie studiów!



JAK DOWIESZ SIĘ O 
ROZSTRZYGNIĘCIU? 

ponieważ decyzja o uznaniu 

zaliczonego przedmiotu nie jest decyzją 

administracyjną, to organ ją wydający nie ma 

obowiązku przesłania jej za pośrednictwem 

Poczty Polskiej

Dlatego…

• składając wniosek dopytaj 

w sekretariacie/dziekanacie obsługujący

m tok Twoich studiów o sposób w 

jaki zostaniesz poinformowany o 

rozstrzygnięciu



SKUTKI ROZSTRZYGNIĘCIA

Jeśli otrzymałeś zgodę:

• pamiętaj, że będziesz musiał w pełni 
zrealizować obowiązujący Cię 
program studiów oraz uiścić 
ewentualne opłaty, a także 
zrealizować ewentualne różnice 
programowe

• Jeśli nie otrzymałeś zgody:

• 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

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

