Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – zimowy oraz
letni.
Sesja to okres kilkunastu dni pod koniec każdego semestru,
w którym nie odbywają się zajęcia, za to studenci
zobowiązani są w tym czasie do przystąpienia do
egzaminów w wyznaczonych terminach. Warunkiem
przystąpienia do sesji jest spełnienie wymogów, które są
określone na początku semestru z każdego przedmiotu.
Wyróżnia się dwie sesje zasadnicze - zimową oraz letnią przystępuje się w tym czasie do egzaminów w pierwszym
terminie oraz sesję poprawkową, w czasie której można
poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną w pierwszym
terminie.
Dokładne terminy egzaminów ustalane są przez
koordynatora przedmiotu w porozumieniu z dziekanem
i powinny być podane do informacji studentów najpóźniej
na 2 miesiące przed pierwszym wyznaczonym terminem.

Terminy sesji w roku akademickim
2021/2022:
• sesja zimowa zasadnicza - od 29 stycznia do 11 lutego
2022 roku
• sesja zimowa poprawkowa - od 19 lutego do 24
lutego 2022 roku
• sesja letnia zasadnicza - od 17 czerwca do 30 czerwca
2022 roku
• sesja letnia poprawkowa - od 1 września do 15
września 2022 roku

Rejestracja na egzamin
Czasami wymagana jest wcześniejsza rejestracja na egzamin.
Aby zarejestrować się i znaleźć terminy rejestracji należy
zalogować się do systemu USOSweb i postępować zgodnie
z poniższymi wskazówkami:
1)

wybrać „DLA STUDENTÓW”

2) wybrać „Rejestracja”

3) wybrać „Rejestracje na egzaminy”

Zasady dopuszczenia do egzaminów są ustalane przez
koordynatora przedmiotu, dostępne są w sylabusie i powinny
być przedstawione na pierwszych zajęciach ze studentami.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność na zajęciach,
zaliczenia kolokwiów, wejściówek i ewentualnych prac
samokształceniowych.

Program studiów - są zawarte w nim informacje na temat
ogólnej charakterystyki naszego kierunku, koncepcje i cele
kształcenia oraz zakładane efekty uczenia się i w jaki sposób
zostaną one osiągnięte.
Wszystkie programy studiów zawarte są na stronie:
https://bip.uj.edu.pl/studia/programy
Sylabus – element programu studiów, są zawarte w nim
szczegółowe opisy przedmiotów, zawiera informacje takie jak:
kto jest koordynatorem przedmiotu, kto prowadzi zajęcia, jakie
są formy zajęć, jakie są treści omawiane na zajęciach, jaka jest
liczba punktów ECTS, zasady przyznawania ocen oraz forma
i warunki zaliczenia zajęć, jakie są wymagania wstępne dla
przedmiotu oraz jaka jest zalecana literatura.
Wszystkie sylabusy dla UJ dostępne są na stronie:
https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/2
Wszystkie sylabusy dla UJ CM dostępne są na stronie:
https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/4/1/7

Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia z danego przedmiotu, co
wiąże się z niedopuszczeniem do egzaminu, przysługuje prawo
do jednego terminu poprawkowego danego zaliczenia przed
rozpoczęciem sesji poprawkowej, o ile metody kształcenia
i metody weryfikacji to umożliwiają.

Co do zasady można przystąpić jedynie do dwóch terminów
egzaminu.
Pierwszy termin - pierwsze podejście studenta do
egzaminu,
z reguły w sesji zasadniczej.
Drugi termin (poprawka) - drugie podejście studenta do
egzaminu, z reguły w sesji poprawkowej.
Egzamin przedterminowy (zerowy) – czasami
wykładowca decyduje się na wyznaczenie jednego terminu
egzaminu przed sesją, tzw. terminu zerowego, jednak jest to
rozwiązanie nieformalne. Zdarza się, że wykładowca ustala
szczególne wymagania przystąpienia do takiej „zerówki”, np.
uzyskanie odpowiednio wysokiej oceny z ćwiczeń.
Przystąpienie do niego jest fakultatywne, jest to pewnego
rodzaju „wyróżnienie” dla studenta. Jednak jeżeli już się do
niego przystąpi, to będzie to liczone jako pierwszy termin
egzaminu i drugim terminem egzaminu może być jedynie
termin w sesji zasadniczej albo tylko w sesji poprawkowej.

W przypadku niezdania egzaminu w pierwszym terminie można
przystąpić do egzaminu w drugim terminie (poprawkowym). Jeśli
mimo to nie uda się studentowi zaliczyć przedmiotu, to będzie
musiał powtarzać przedmiot. W przypadku pierwszego roku można
to jedynie zrobić, jeśli uzyska się w ciągu całego roku
akademickiego co najmniej 50 punktów ECTS. Można wtedy
ubiegać się o warunkowy wpis na następny rok studiów, co wiązać
się będzie z obowiązkiem zaliczenia zaległego przedmiotu na
drugim roku studiów. Studenci wyższych lat mogą także skorzystać
z warunku, ale również z powtarzania roku, które nie wymaga
uzyskania określonej ilości punktów ECTS, aby z niego skorzystać.
Za powtarzane przedmioty należy uiścić opłatę zgodnie
z odpowiednim zarządzeniem dostępnym na stronie:
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/akty-prawne/oplaty

W przypadku nieuzasadnionego braku przystąpienia do egzaminu
w pierwszym terminie, student może ten egzamin zdawać, ale już
tylko w drugim terminie (traci jeden z terminów).
W przypadku uzasadnionego braku przystąpienia do egzaminu
(spowodowanego np. chorobą), student ma prawo złożyć wniosek o
usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w ciągu 7 dni od
daty egzaminu. Wówczas dziekan rozpatruje taką decyzję i razem z
prowadzącym zajęcia wyznacza dodatkowy termin egzaminu, nie
później niż do końca danego roku akademickiego; dotyczy to także
egzaminu poprawkowego. Przywrócenie dodatkowego terminu
egzaminu jest niedopuszczalne.

Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy pisemnej w terminie
14 dni od ogłoszenia wyników i przed terminem egzaminu
poprawkowego (w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej).
Prawo to przysługuje studentom, którzy zdali egzamin jak i tym,
którym się nie poszczęściło. W celu wglądu do pracy należy
skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie
egzaminu i ustalić sposób oraz termin wglądu. Wyznaczane są co
najmniej dwa terminy, w których możliwy jest wgląd do pracy.
Podczas wglądu do pracy udostępniany jest studentowi w
szczególności arkusz egzaminacyjny oraz praca studenta zawierająca
udzielone odpowiedzi.

Jeżeli podczas przeprowadzania egzaminu wystąpiły
nieprawidłowości lub zakres egzaminu wykraczał poza zakres
opisany w sylabusie, to student w terminie 21 dni (ale nie
później niż do 20 września) od dnia wglądu do swojej pracy,
może zawnioskować do dziekana o egzamin komisyjny, podczas
którego będzie mógł wykazać, że należy mu jednak przyznać
pozytywną ocenę. O egzamin komisyjny może zawnioskować
również Samorząd Studentów.

Raz w trakcie całych studiów, student może skorzystać z trzeciego
terminu egzaminu. Jest to sytuacja, kiedy ktoś nie zdaje za pierwszym
razem egzaminu, potem nie powodzi mu się na poprawce i może
podejść po raz trzeci do tego samego egzaminu. W praktyce
z trzeciego terminu najczęściej korzysta się na ostatnim roku studiów,
aby można było przystąpić do obrony pracy
licencjackiej/magisterskiej.

Większość wzorów wniosków dostępna jest pod adresem:
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism
np. wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, wniosek
o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu
z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego
i wiele, wiele innych.
Oczywiście są to tylko wzory wniosków, które mają ułatwić życie,
nie są one obowiązkowe. Nie jest błędem napisanie swojego
własnego wniosku wzorując się na nich, na przykład gdy nie ma
wniosku w sprawie, która nas interesuje, jednakże należy
zachować ogólnie przyjęte zasady:
lewy górny róg: dane studenta (nie zapomnij o numerze
albumu)
prawy górny róg: miejscowość i data
prawa strona poniżej miejscowości i daty: dane osoby, do
której się zwracamy (dziekan, rektor, kierownik katedry/instytutu)
środek: tytuł (w jakiej sprawie piszemy)
prawy dolny róg: własnoręczny podpis
na samym dole: załączniki

Niektóre wnioski możemy składać przez platformę USOS
(np. wniosek o stypendium socjalne, rektora).
Niektóre wydziały mają możliwość składania większości
wniosków przez USOSweb (informacja na stronie aktualności).

zrzut ekranu z dnia 29.11.2021

Przykładowy wzór wniosku

Należy pamiętać, że na niektórych wydziałach należy
zarejestrować się na przedmioty na semestr letni (na reszcie
wydziałów rejestracja na początku roku akademickiego jest
na przedmioty na oba semestry). Aby to zrobić należy
zalogować się do systemu USOSweb i postępować zgodnie
z poniższymi wskazówkami:
1) wybrać „DLA STUDENTÓW”

2) wybrać „Rejestracja”

3) wybrać „Rejestracje na przedmioty”

Terminy rejestracji można znaleźć w systemie USOSweb na
stronie „AKTUALNOŚCI” lub w „KALENDARZU REJESTRACJI”
po wybraniu odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

Należy pamiętać również o podpięciu przedmiotów:

Konieczne jest także złożenie deklaracji przedmiotowej w
odpowiednim terminie. Można to zrobić tutaj:

O czym pamiętać przed zdalną sesją? Zdalny egzamin nadal
jest egzaminem, dlatego warto ubrać się elegancko, tak jakby
spotkanie odbywało się w sali wykładowej. Wszyscy kojarzymy
filmy z zeszłego roku pokazujące wypadki, które zmusiły do
wstawania od stołu osoby niekompletne ubrane - warto ubrać
się elegancko również od połowy w dół.
Dobrze jest zadbać o łącze, które pozwoli nam odbyć egzamin
bez zakłóceń. Jeżeli boimy się, że nasz domowy Internet może
nie sprostać sytuacji, możemy poszukać odpowiedniego
miejsca na swoim wydziale. Wybierając miejsce w którym
będziemy się łączyć, dobrze jest zwrócić uwagę na możliwe
hałasy (sąsiad koszący trawnik słyszany przez otwarte okno
może skutecznie obniżyć naszą koncentrację) i widok w
kamerce (warto zamknąć drzwi,
by domownicy nie czuli się równie niekomfortowo
co my). Zwróćcie też uwagę, co będzie widoczne na ekranie
za Waszymi plecami.
Dobrym pomysłem jest poinformowanie współlokatorów o
odbywaniu egzaminu, by przypadkiem nie przeszkodzili nam
w trakcie jego zdawania. Oczywiście, jeżeli takie wtargnięcie
nastąpi, nic wielkiego nie powinno się stać - po ostatniej sesji,
wykładowcy przygotowani są na rodziców wołających na obiad,
śpiewających współlokatorów czy hałasujące zwierzęta. Takie
sytuacje mogą jednak zadziałać na nas dekoncentrująco.

Jeżeli korzystacie z laptopa, koniecznie pamiętajcie o
ładowarce! Może się okazać, że nie będziecie mieć
możliwości podłączenia laptopa do prądu, dlatego warto to
zrobić jeszcze przed egzaminem.
Przed samą sesją czy egzaminem warto sprawdzić, czy na
pewno działają mikrofon i kamera. Bardzo często ich
działanie jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia.
Miejcie przy sobie również legitymację (lub inny dokument
ze zdjęciem), gdyż egzaminujący ma prawo zażądać od nas
jej okazania.
W trakcie sesji zadbajcie o przerwy od pracy przy
komputerze. Poszukajcie swojego sposobu, by Wasze oczy
odpoczęły. Próbujcie też zmieniać miejsce pracy, jeżeli to
tylko możliwe. Trzymamy kciuki!

W trakcie sesji zdalnej wykładowcy korzystają z różnych
platform w celu przeprowadzenia egzaminu. Najczęściej
można spotkać się z platformą Pegaz-Egzaminy, która jest
połączona z USOSweb. Loguje się do niej tak samo jak do
USOSa.

Każdy przedmiot ma swoją zakładkę kursową, w której
znaleźć możemy poszukiwany przez nas egzamin.

Znajduje się tam test o określonym czasie, w którym można
go otworzyć i ile jest czasu na ukończenie egzaminu.

Może zawierać zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte.

Drugą platformą jest korzystanie z Microsoft Teams. Można
przeprowadzić na niej egzamin zarówno ustny, jak i testowy.
By otworzyć test należy kliknąć w link do Forms przesłany
przez wykładowcę za pośrednictwem odpowiedniego kanału.

To są najpopularniejsze metody. Wykładowca może skorzystać
także z innych środków po konsultacji z Wydziałową Radą
Samorządu Studentów, ale nie może to powodować
ponoszenia kosztów przez studentów.

Pamiętaj, aby korzystać z konta w domenie uj.edu.pl, inaczej
nie będziesz w stanie przystąpić do egzaminu. Na żądanie
egzaminującego należy okazać legitymację (lub inny dokument
ze zdjęciem). Musisz posiadać sprzęt z kamerą
i mikrofonem lub spełniający inne wymagania określone do
zaliczenia danego przedmiotu, a także dostęp do sieci Internet.
Wykładowca może Cię poprosić o udostępnienie
dźwięku/obrazu/ekranu komputera. Kluczowym jest pozostanie
w kadrze kamery podczas egzaminu.
Terminy egzaminów są ogłaszane na miesiąc przed pierwszym
terminem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach za zgodą
Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ dopuszcza się
skrócenie tego terminu do dwóch tygodni. Wszelkie informacje
dotyczące zaliczenia są przekazywane za pośrednictwem
korespondencji z wykorzystaniem systemu USOSweb.
Jeżeli nie masz możliwości przystąpienia do egzaminu
w uzasadnionym przypadku (braki techniczne lub sieciowe),
istnieje prawo do dostosowania zaliczenia do konkretnego
studenta. Pamiętaj, aby zgłosić to na dwa tygodnie przed
terminem egzaminu do koordynatora przedmiotu.
Uniwersytet Jagielloński przestrzega prawa do dostosowania
egzaminu i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, prawa do
zgłoszenia do dziekana wszelkich nieprawidłowości związanych
z egzaminowaniem zdalnym, a także innych, które wynikają
z Regulaminu studiów.

Uniwersytet Jagielloński przestrzega prawa do dostosowania
egzaminu i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, prawa
do zgłoszenia do dziekana wszelkich nieprawidłowości
związanych z egzaminowaniem zdalnym, a także innych, które
wynikają z Regulaminu studiów.
Istnieje możliwość przerwania egzaminu z przyczyn
niezależnych jak i zależnych od studenta.
Jeżeli nastąpi przerwanie egzaminowania z przyczyn
niezależnych to wykładowca jest zobowiązany do ponownego
przeprowadzenia egzaminu i wyznaczenia nowej daty.
Istotnym jest, że nie tracicie wtedy terminu.
Nie ma w tym „winy” studenta.
Gdy egzamin zostanie przerwany z przyczyn zależnych,
to wykładowca stwierdza nieprawidłowości w trakcie trwania
egzaminu, upomina studenta, wykazuje „winę” studenta. Może
to także powodować utratę terminu.

Czy sposób przyswajania wiedzy wpływa na jakość
zapamiętanego materiału, a najbardziej wyrafinowane metody
nauki „powalają w tym na kolana” zwykłe powtarzanie tekstu?
Profesorowie, neurobiolodzy, neurolodzy, a wśród nich
krakowski neurobiolog profesor Jerzy Vetulani odpowiadają
twierdząco na zadane uprzednio pytanie. Dlatego dla
usprawnienia nauki warto zwrócić uwagę na warsztat, który
zajmuje się jakością tworzenia pamięci.
1. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie fenomenu
tworzenia pamięci i procesów, które wtedy zachodzą,
umożliwi to odpowiednie przystosowanie naszego mózgu do
konkretnej fazy nauki, a także pomoże wyeliminować błędy,
które mogą się wtedy pojawiać.
a) zapamiętywanie - jest to pierwszy kontakt naszego mózgu
z nowym materiałem, z nowym doznaniem, które za chwile
zamieni się w „ślad pamięci”. Jest to pierwszy etap, który
najbardziej wymaga wysokiego stopnia czuwania mózgu, czyli
dużej aktywności. Można ją zwiększać poprzez umycie twarzy
zimną wodą, spacer na świeżym powietrzu, wystarczające
naświetlenie pokoju, filiżankę kawy, a także odpowiednie
odżywianie
i zaspokajającą dla naszego organizmu długość snu. Na
aktywność mózgu ogromny wpływ ma higiena życia.

b) przechowywanie - jest to utrzymywanie w mózgu śladów
pamięci. Drugi etap koncentruje się na przekształcaniu
pamięci krótkotrwałej w długotrwałą. Dobrą wiadomością
zaserwowaną przez neurobiologów jest fakt, że proces ten
jest najbardziej wydajny, kiedy drzemiemy lub bezmyślnie
odpoczywamy. Tak więc, po intensywnej nauce wskazana jest
chwila relaksu.
c) przypominanie - tzw. Wydobywanie śladów pamięci.
Z pamięcią jest tak samo jak z zakopanym skarbem, bez
wydobycia nic on nie znaczy. Jest to etap, na którym bardzo
często pojawiają się kłopoty. W ich wyeliminowaniu
przydatne są „przypominacze”, a o nich kilka słów później.
d) rozpoznawanie - czyli porównanie tego co już umiemy
z nowym materiałem, czyli tzw. nauka przekrojowa.

2. Uwaga poznawcza.
Jest to zdolność umysłu do skupienia się na nowym
bodźcu, zwiększa ona aktywność mózgu, a przez to naukę.
Co najważniejsze można ją zwiększyć. Można zadać
pytanie jakich aktorów, polityków, celebrytów najbardziej
pamiętamy? Zabawnych, kontrowersyjnych, głośnych,
wywołujących emocje. Tak samo należy potraktować
materiał do nauki, połączyć go z abstrakcyjną historią,
emocjonalną anegdotą albo zamienić w zabawny żart.
Np. stwierdzenie, że wewnątrzmaciczny podniesiony
poziom testosteronu zwiększa długość palca serdecznego
do wskazującego zostanie słabiej zapamiętane niż
następująca anegdota: jeśli po otrzymaniu mandatu
zauważysz, że policjant ma krótszy palec serdeczny od
wskazującego, to spróbuj pertraktować z nim o obniżenie
mandatu, gdyż ma niższy poziom testosteronu, a przez to
jest mniej agresywny. Uwagę poznawczą można zwiększać
przez bierne uprawianie sztuki, a jeszcze bardziej przez
tworzenie sztuki: grę na instrumentach, tworzenie poezji,
pejzaży. Doskonałym przykładem w tej materii jest Einstein
i jego słynne skrzypce.

3. Mapy myśli.
Jednoczasowe angażowanie wielu ośrodków w mózgu
zwiększa szanse na zapamiętanie danej treści. Mapy myśli
oparte są na wykorzystywaniu synergistycznej współpracy obu
półkul mózgowych. Lewa półkula mózgu odpowiada za
linearność, liczby, słowa i myślenie logiczne, podczas gdy
prawa za wyobraźnię, kolory i postrzeganie przestrzenne.
Tworząc mapę myśli powinno się zaczynać od ogółu,
zmierzając do kolejnych szczegółów, używać kolorów,
rysunków i skojarzeń. Występujący w nich brak monotonii
utrzymuje aktywność mózgu, a łączenie współpracy obu półkul
zapewnia synergistyczną współpracę.

4. „Repetitio est mater studiorum”
Jeśli umysł miał już styczność z materiałem „obrobionym”
uprzednio przez nas w sposób abstrakcyjny, emocjonalny
i humorystyczny, teraz należy przypomnieć sobie domenę
obowiązującą od wieków
w szkolnictwie, czyli powtarzanie. Może się ono odbywać
z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych notatek,
odtwarzania swoich myśli, przeglądania
książek/wykładów, czy też dość popularnej metody fiszek.

5. Przypominacze.
Każdemu z nas zdarzyło się wyjść z pokoju, zapomnieć
w jakim celu z niego wyszliśmy i powrócić w to samo
miejsce, żeby ów fakt sobie przypomnieć. Jest to tak zwany
zabieg „przypominacza” wykorzystywany w naszym umyśle,
w dawnych czasach używany był do tego tradycyjny węzeł
na chusteczce. Współcześnie przedstawianych jest kilka
niematerialnych technik tworzenia przypominaczy. Jednym
z nich jest zaproponowana przez jednego z autorów
„metoda pałacu pamięci”. Kolejny sposób to próba
odtworzenia sobie w myślach miejsca, czasu i okoliczności,
które towarzyszyły nam podczas nauki danej partii materiału,
który chcemy sobie przypomnieć. Próba zwizualizowania
takiej sytuacji jest bardzo przydatna dla umysłu w wydobyciu
śladu pamięci.

6. „Legalny doping”.
We wspomaganiu pamięci zostały wyodrębnione trzy
aspekty:
a) plastyczność neuronalna, czyli zdolność mózgu do
przebudowy, co znaczy tyle samo co zdolność do nauki.
Jest ona zapewniona poprzez zdrowy tryb życia, wysiłek
fizyczny i odpowiednią dietę, a także zapewnienie paliwa
dla naszego mózgu, czyli tlenu (przewietrzenie pokoju,
spacer na świeżym powietrzu) i glukozy (posiłek)
b) stały trening umysłu, czyli częstsza nauka, tworzenie
skojarzeń i praktykowanie mnemotechniki
c) substancje ułatwiające tworzenie myśli. Należy przy
tym punkcie zachować szczególną ostrożność, gdyż tzw.
oróba „pójścia na skróty” w nauce wywołuje efekt odwrotny
przez niszczenie połączeń nerwowych w mózgu.
Neurobiolodzy wyszczególniają tutaj możliwość użycia
kawy, herbaty oraz innych substancji zawierających kofeinę,
a także glukozę, preparaty zawierające lecytynę. Można
również pod nadzorem lekarza stosować miłorząb japoński
oraz zeń-szeń.

Drodzy/Drogie Studenci/tki oraz Doktoranci/tki
Naszym celem jest krótkoterminowa pomoc psychologiczna
udzielana Wam studentom/kom i doktorantom/kom, zawsze
wtedy kiedy jej potrzebujecie, bez względu na płeć, rasę,
religię, pochodzenie etniczne czy narodowe oraz orientację
seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawność.
JESTEŚMY DLA WAS!
Staramy się stworzyć bezpieczne warunki do poufnej
rozmowy na każdy ważny oraz trudny dla Was temat.
W swojej pracy jesteśmy bezstronni oraz neutralni.
Kiedy warto zgłosić się do SOWA?
Każdy z nas ma czasami w życiu jakiś trudny moment. Nie
zostawaj z nim sam. Jeśli czujesz, że jest Ci ciężko
i potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z naszej
pomocy indywidualnej. Znajdziesz nas:
https://sowa.uj.edu.pl/
Instagram: @sowa_uj
Facebook: @Sowa_Uj

SOWA oferuje:
interwencję w kryzysach psychicznych,
wsparcie w adaptacji,
promocję zdrowia i edukację prozdrowotną,
pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej
i psychoterapeutycznej.
Przyjść na wizytę warto w przypadku każdego problemu
emocjonalnego czy życiowego, którego nie możesz sam
rozwiązać. Nie zastąpimy psychiatry czy psychoterapeuty,
ale pomożemy Ci rozeznać się czy potrzebujesz takiej
wizyty. Znamy się na specyfice problemów osób
studiujących. Nie będziesz u nas czekał w długiej kolejce.
Jeśli będzie taka potrzeba pomożemy w umówieniu wizyty
u psychiatry lub psychologa w ramach ochrony zdrowia.
O zdrowie psychiczne należy dbać przez całe życie, okres
studiowania to jeden z momentów, w którym profesjonalne
wsparcie psychologiczne może okazać się potrzebne,
a niekiedy niezbędne.

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ (DON) pełni rolę
centrum wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności:
https://don.uj.edu.pl

1.

Kim jesteśmy i jaka jest nasza misja?

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Bezpieczni UJ to jednostka koordynująca na uczelni
działania na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego
traktowania oraz udzielająca wsparcia osobom, które
doświadczają dyskryminacji czy sytuacji zagrażających ich
bezpieczeństwu osobistemu. Zadaniem Działu Bezpieczni
UJ jest monitorowanie sytuacji naruszających
bezpieczeństwo i komfort studiowania, zapobieganie ich
występowaniu, a także interwencja w przypadku
wystąpienia niepożądanych sytuacji.

2.
W jaki sposób zareagować na
niebezpieczną/niekomfortową sytuację na uczelni, w
relacji osoba studiująca - osoba prowadząca
zajęcia/osoba egzaminująca oraz w relacji osoba
studiująca - osoba studiująca?
Rekomendowane jest, aby w sytuacji doświadczenia
niebezpiecznych/niekomfortowych zachowań zarówno ze
strony osoby prowadzącej zajęcia/osoby egzaminującej, jak
i innych osób studiujących, zawiadomić o tym Dział
Bezpieczni UJ. Alternatywą jest zgłoszenie sprawy w swoim
instytucie/na swoim wydziale, adresując ją do prodziekana
ds. studenckich (dydaktycznych) lub do zastępcy dyrektora
instytutu ds. studenckich (dydaktycznych) albo też zgłoszenie
sprawy Samorządowi Studentów.
Warto pamiętać, że w przypadku niepożądanych,
naruszających bezpieczeństwo zachowań wskazane jest, by
wyrazić sprzeciw wobec takich zachowań, podkreślając brak
swojej zgody na dane zachowanie lub sytuację. Sygnalizując
sprzeciw osobie będącej sprawcą/sprawczynią, najlepiej
zrobić to w obecności świadków. Sprzeciw można również
wyrazić pisemnie, już po zaistniałej sytuacji (np. mailowo).
Jeżeli osoba studiująca nie ma gotowości albo możliwości,
by zareagować osobiście lub gdy - pomimo wyrażenia braku
zgody - niebezpieczna/niekomfortowa sytuacja wciąż ma
miejsce, powiadomiony o niej Dział Bezpieczni UJ może
podjąć działania interwencyjne.

Sytuacja, która może być zgłoszona do Działu Bezpieczni UJ
nie musi się wiązać tylko z poczuciem zagrożenia czy
naruszeniem nietykalności fizycznej. Sytuacjami
naruszającymi poczucie bezpieczeństwa osobistego będą
zachowania, które mają charakter niechciany, natarczywy,
obrażający, bez względu na to, czy mają miejsce w ramach
bezpośredniego kontaktu czy - przykładowo - w Internecie.
Zgłoszenia do Działu Bezpieczni UJ powinny być również
kierowane w przypadku wystąpienia dyskryminacji, czyli
nierównego traktowania ze względu na płeć, tożsamość
płciową, orientację psychoseksualną, kolor skóry, język,
pochodzenie narodowe lub etniczne, religię, wyznanie,
bezwyznaniowość, światopogląd, stan zdrowia,
niepełnosprawność, status społeczny i ekonomiczny czy
inne cechy.
Więcej informacji na temat reagowania na niepożądane
sytuacje można znaleźć na stronie:
https://bezpieczni.uj.edu.pl/bhk.
3.

Jak można się z nami skontaktować/spotkać?

Kontakt z Działem Bezpieczni UJ możliwy jest co do zasady
w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. 7.30-15.30.
Można się z nami skontaktować mailowo, telefonicznie, za
pośrednictwem aplikacji Teams, lub osobiście w siedzibie
Działu (po wcześniejszym umówieniu spotkania).

Zespół Praw Studenta jest to zespół, działający przy Uczelnianej
Komisji Dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zadaniem
jest pomoc każdemu studentowi/studentce, który_ra zgłosi się po
pomoc z zakresu praw studenta. Można uzyskać pomoc m.in. w:
napisaniu pisma do Władz Uczelni, interpretacji regulacji prawnych
obowiązujących na Uczelni, mediacji z wykładowcą, kontakcie
z administracją Uczelni, sprawach związanych z Jagiellońskim
Centrum Językowym i Studium Wychowania Fizycznego, a także
Studium Pedagogicznym, obronie praw i realizacji swoich
obowiązków oraz innych sprawach związanych z tokiem studiów.
Aby skontaktować się z Zespołem Praw Studenta należy napisać
wiadomość na adres: prawa.studenta@samorzad.uj.edu.pl
lub przyjść na stacjonarny dyżur lub online (który odbywa się za
pośrednictwem platformy MS Teams). Gwarantowana jest poufność
oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

Aby rozwiać Wasze wątpliwości i odpowiedzieć na trapiące Was
pytania, członkowie Uczelnianej Komisji Dydaktycznej SSUJ
stworzyli inicjatywę Sesyjnej Akcji Ratunkowej, podczas której
studenci mają możliwość uzyskania przydatnych informacji
dotyczących studiowania oraz uzyskać pomoc dotyczącą sesji.

Wniosek adresujemy do odpowiedniego prodziekana lub
innej upoważnionej osoby (np. zastępcy dyrektora instytutu
ds. dydaktycznych).
W sprawach: urlopów od zajęć, przeniesienia z innej
uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów
decyzję może podjąć tylko prodziekan.
Wniosek składamy:
- za pośrednictwem sekretariatu/dziekanatu
- poprzez dziennik podawczy
- pocztą
- poprzez maila wskazanego na stronie wydziału
- możliwe jest składanie podań za pośrednictwem systemu
USOSweb (moduł „Podania”) na wydziałach Chemii,
Polonistyki, Prawa i Administracji, Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
(z biegiem czasu będzie udostępniana taka możliwość na
pozostałych wydziałach)
Szczegółowych informacji w zakresie tego, do kogo adresuje
się wniosek i w jaki sposób go składamy należy szukać na
stronach wydziału lub WRSS.
Odwołania (zastrzeżenia) adresujemy do prorektora ds.
dydaktyki i składamy za pośrednictwem Centrum Wsparcia
Dydaktyki.

Prodziekani ds. studenckich na
Uniwersytecie Jagiellońskim:
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ - prodziekan ds. studiów
prawniczych
Idr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ - prodziekan ds. studiów
administracyjnych oraz prawa własności intelektualnej i
nowych mediów
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Leszek Sosnowski - prodziekan ds.
dydaktycznych
Wydział Historyczny
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ - prodziekan ds.
studenckich
Wydział Filologiczny
dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ - prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Polonistyki
dr hab. Małgorzata Sokalska - prodziekan ds. dydaktycznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr hab. Jacek Zejma - prodziekan ds. studiów
Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ - prodziekan ds. studenckich

Prodziekani ds. studenckich na
Uniwersytecie Jagiellońskim:
Wydział Chemii
dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ - prodziekan ds. dydaktyki

I

Wydział Biologii
dr hab. Joanna Kapusta - prodziekan ds. studenckich
Wydział Lekarski
prof. dr hab. Grzegorz Kopeć - prodziekan ds. studenckich
na kierunku lekarskim i dietetyka
prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk - prodziekan ds.
studenckich i programu studiów na kierunku lekarskodentystycznym
Wydział Farmaceutyczny
dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ - prodziekan ds.
studenckich i dydaktycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Maria Kózka - prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ - prodziekan ds.
studenckich

Prodziekani ds. studenckich na
Uniwersytecie Jagiellońskim:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ I
prodziekan
ds. dydaktyki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ - prodziekan ds. dydaktycznych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr hab. Marta Michalik - prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Geografii i Geologii
dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ - prodziekan ds.
studenckich

