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1. Przepisy ogólne
1.1. Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązuje Regulamin studiów pierwszego
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst jednolity
(obowiązujący od 1 października 2010 r.) z późniejszymi zmianami, który jest nadrzędny
względem niniejszego regulaminu.
1.2. Na studiach biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody, w sprawach studenckich
decyzje podejmuje Prodziekan Wydziału BiNoZ ds.studenckich oraz Kierownik Studiów.
Instancją odwoławczą, przy zachowaniu terminu do 2 tygodni, jest Prorektor ds. dydaktyki.
1.3. Szczegółowe zasady studiowania na makrokierunku: biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody ustala Rada Programowa.

2. Tok studiów
2.1. Studia na kierunku biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody są dwustopniowe.
Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, natomiast
studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
2.2. Przedmioty obowiązkowe oraz minimalny wymiar kursów do wyboru określa program
studiów. Studenci mają obowiązek elektronicznej rejestracji na przedmioty (obowiązkowe i
do wyboru) oraz złoŜenia w sekretariacie ds. studenckich deklaracji przedmiotów w terminie
do 2 tygodni od daty rozpoczęcia kaŜdego semestru. Deklaracja musi zawierać wszystkie
przedmioty, które student będzie realizował w danym semestrze (wszystkie przedmioty
oprócz przedmiotów pedagogicznych powinny być podpięte w USOSweb pod program
studiów i właściwy rok akademicki). Wybór dodatkowego przedmiotu nakłada na studenta
obowiązek zaliczenia tego przedmiotu w danym roku akademickim.
2.3. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z
wszystkich przedmiotów objętych programem studiów i uzyskanie 180 punktów ECTS,
przygotowanie i złoŜenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego lub zdanie
egzaminu licencjackiego z trzech lat studiów.

1

2.4. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest równieŜ zaliczenie 3 tygodniowych
zawodowych praktyk studenckich. Studentów obowiązuje Regulamin praktyk studenckich.
2.5. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z
wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, uzyskanie 120 punktów ECTS,
przygotowanie i złoŜenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

3. Zaliczanie przedmiotów.

3.1. Przedmioty kończą się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny.
3.2. Gdy przedmiot składa się z wykładów i ćwiczeń i kończy się egzaminem, to:
3.2.1. Ćwiczenia zostają zakończone zaliczeniem na ocenę;
3.2.2. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu;
3.2.3. Brak zaliczenia ćwiczeń przed egzaminem, jest równoznaczny z utratą terminu
egzaminu.
3.3. Gdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, to:
3.3.1. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego
przedmiotu;
3.3.2. Brak zaliczenia ćwiczeń przed kolokwium zaliczeniowym oznacza utratę terminu
kolokwium.
3.4. Plan sesji egzaminacyjnej ustala opiekun roku w porozumieniu ze starostą roku.
3.5. Nieusprawiedliwione nie przystąpienie do egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego
w wyznaczonym terminie powoduje utratę terminu.
3.6. W przypadku uzasadnionej nieobecności studenta na egzaminie lub kolokwium
zaliczeniowym (potwierdzonej stosownym dokumentem), Kierownik Studiów moŜe
przywrócić utracony termin na wniosek studenta złoŜony w ciągu trzech dni od daty terminu
egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego.
3.7. Obowiązkiem studenta jest sprawdzenie przed końcem roku akademickiego czy
wszystkie oceny są wpisane do systemu USOSweb i zgłoszenie ewentualnych
nieprawidłowości w sekretariacie ds. studenckich.

4. Prace i egzaminy dyplomowe.

4.1. Do dn. 30 maja IV semestru (II rok studiów) student dokonuje wyboru czy będzie zdawał
egzamin licencjacki z geologii, czy pisał pracę licencjacką (dostarczając do sekretariatu
stosowane oświadczenie – formularze dostępne na stronie www.ib.uj.edu.pl).
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4.2. Do dn. 30 czerwca VI semestru (III rok studiów) student dokonuje wyboru opiekuna
wykonywanej pracy magisterskiej (dostarczając do sekretariatu formularz wyboru opiekuna
pracy magisterskiej).
4.3. W uzasadnionych przypadkach Prodziekan Wydziału BiNoZ ds. studenckich moŜe
wyrazić zgodę na pełnienie funkcji opiekuna pracy licencjackiej lub magisterskiej przez
pracownika naukowego spoza Wydziału BiNoZ.
4.4. Zmiana opiekuna pracy licencjackiej lub magisterskiej wymaga zgody Kierownika
Studiów.
4.5. Praca licencjacka jest pisana podczas III roku studiów; moŜe mieć charakter
eksperymentalny lub teoretyczny.
4.6. Termin egzaminu
Geologicznych UJ.

licencjackiego

ustala

Zastępca

Dyrektora

Instytutu

Nauk

4.7. Szczegółowe wytyczne obowiązujące studentów kierunku biologia i geologia,
specjalność - ochrona przyrody przystępujących do egzaminu dyplomowego lub egzaminu
licencjackiego znajdują się na stronie internetowej www.ib.uj.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

5. Języki obce

5.1. Na studiach biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody, studentom studiów
I stopnia przysługuje 120 godzin nauki języka obcego.
5.2. Studenci studiów I stopnia zaliczają lektorat z języka angielskiego w wymiarze 120 godz.
na roku II zdając egzamin na poziomie co najmniej B2 (średnio zaawansowany).
5.3. Kwalifikacja studentów do grup o róŜnym poziomie nauczania odbywa się na podstawie
testu kwalifikacyjnego, który naleŜy przedstawić w sekretariacie do dn. 31 marca II semestru
(I rok studiów).
5.4. Studenci studiów I stopnia zwolnieni z nauki języka angielskiego na podstawie
odpowiednich dokumentów zaakceptowanych przez Kierownika Jagiellońskiego Centrum
Językowego, mogą uczestniczyć w lektoracie innego dodatkowego języka obcego w
wymiarze 120 godzin.
5.5. Zasady zaliczenia lektoratu określa Jagiellońskie Centrum Językowe.
5.6. Zwolnienie z nauki języka angielskiego na podstawie odpowiednich dokumentów
wymaganych przez Jagiellońskie Centrum Językowe naleŜy uzyskać do dnia 31 marca (II
semestr).
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6. Kurs pedagogiczny.

6.1. Studenci kierunku biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody, zainteresowani
uzyskaniem uprawnień pedagogicznych mogą podjąć kurs w Studium Pedagogicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach kursu naleŜy zrealizować Blok Przedmiotów
Pedagogicznych w Wydziałowym Centrum Dydaktyki (IZ, p.1.92). Ogłoszenia
Wydziałowego Centrum Dydaktyki są zamieszczane na tablicy ogłoszeń. Przedmioty w
ramach szkolenia nie są punktowane. Zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawia Studium
Pedagogiczne UJ, po ukończeniu studiów.

7. Pomoc materialna

7.1. W zakresie pomocy materialnej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązuje
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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