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PODSTAWA PRAWNA  
Wycinek z regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich: 

(Załącznik do Uchwały nr 24/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r.) 

 

§15 Powtarzanie przedmiotu/ów 
1. Powtórzeniem przedmiotu jest ponowny udział w zajęciach i ponowne przystąpienie do zaliczenia lub 

egzaminu z tego samego przedmiotu.  

2. Przez ponowny udział w zajęciach rozumie się także przypadek, gdy w ramach toku studiów udział studenta 

w zajęciach z tego samego przedmiotu był już objęty jego deklaracją lub innym systemem rejestracji 

określonym przez Dziekana. Możliwość i warunki złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału z zajęć określa 

Dziekan z uwzględnieniem §8 ust. 7-10 Regulaminu Studiów..  

3. Przez ponowne przystąpienie do egzaminu lub zaliczenia rozumie się także przypadek, gdy w ramach toku 

studiów student bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu ani do egzaminu poprawkowego lub do 

zaliczenia z tego samego przedmiotu w ustalonym lub zadeklarowanym terminie.  

 
4. W przypadku niespełnienia warunków do zaliczenia przedmiotu w danym semestrze Dziekan na pisemny 

wniosek studenta (wniosek składany za pośrednictwem USOSweb) określa terminy, w którym student 

zobowiązany jest go powtórzyć.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem semestru, na który 

chce uzyskać wpis warunkowy. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student zobowiązany 

jest wskazać we wniosku przedmioty, które będzie powtarzał wraz z punktami ECTS przypisanymi do tych 

przedmiotów.  

6. W razie braku możliwości powtórzenia tego samego przedmiotu z przyczyn nieleżących po stronie studenta, 

student zobowiązany jest zaliczyć inny przedmiot o nominalnej liczbie godzin i punktów ECTS odpowiadającej 

liczbie godzin i punktów ECTS niezaliczonego przedmiotu, wyznaczony przez Dziekana, mając na uwadze 

konieczność uzyskania wszystkich zakładanych efektów uczenia się.  

7. W przypadku powtarzania przedmiotu student zobowiązany jest wnieść opłatę zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

8. Po uzyskaniu zgody na powtarzanie przedmiotu student zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

wniosku o zapisanie na zajęcia w semestrze, w którym przedmiot ten będzie przez niego realizowany, 

wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty (podanie w USOSweb ws. wpisu na zajęcia). 

 

 

§16 Powtarzanie semestru studiów 
1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył wszystkich wymaganych programem studiów przedmiotów w 

danym semestrze, w terminie określonym w §12 ust. 8, pkt. 3) i nie ma prawa ubiegać się o wpis na semestr 

zgodnie z procedurą opisaną w §14 ust. 5 i 6 Dziekan na pisemny wniosek studenta może rozstrzygnąć o 

powtarzaniu przez studenta semestru studiów.  

2. Powtarzanie semestru studiów dopuszczalne jest za zgodą Dziekana na pisemny wniosek studenta (wniosek 

składany za pośrednictwem USOSweb), złożony w terminie do 14 dni od zakończenia sesji poprawkowej w 

danym semestrze.  

3. Powtarzając semestr student ma prawo uczestniczyć w zajęciach i zdawać egzaminy przewidziane dla 

kolejnego semestru, chyba że wyklucza to sekwencyjny system zajęć lub egzaminów albo spełnienie innych 
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warunków przewidzianych w programie studiów. Suma punktów ECTS za przedmioty powtarzane oraz 

realizowane z kolejnego semestru nie może przekroczyć 30 ECTS na powtarzanym semestrze.  

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, student zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o 

zapisanie na wybrane zajęcia  (wniosek składany za pośrednictwem USOSweb) najpóźniej do 14 dni od 

rozpoczęcia kolejnego semestru.  

5. Powtarzanie tego samego semestru jest dopuszczalne jeden raz zarówno w ramach toku studiów pierwszego 

stopnia, jak i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem ust. 7.  

6. Powtarzanie semestru nie jest dopuszczalne w przypadku studentów pierwszego roku studiów pierwszego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.  

7. Powtarzając semestr studiów, student studiuje według aktualnie obowiązującego na danym semestrze 

programu studiów. 

8. Udzielając zgody na powtarzanie semestru, Dziekan w uzasadnionych przypadkach może przenieść lub 

uznać uzyskane dotychczas punkty ECTS. 

9. Wyrażając zgodę na powtarzanie semestru, w razie konieczności, Dziekan ustala na piśmie różnice 

programowe i terminy ich uzupełnienia. 

10. W przypadku braku wniosku, o którym mowa w ust. 4 Rektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy 

studentów. 
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SKŁADANIE PODANIA USOSWEB 
1. Przed rozpoczęciem semestru w którym należy zrealizować przedmiot/y powtarzane/różnice 

programowe itp. należy złożyć za pośrednictwem USOSweb podanie ws. wpisu ma zajęcia. Do 

podania należy załączyć Harmonogram studenta.  

2. Aby złożyć podanie należy zalogować się na swoje konto USOSweb i wejść w zakładkę „DLA 

STUDENTÓW” -> „Podania”: 

 
 

3. Następnie należy kliknąć w „złóż nowe podanie”: 
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4. W katalogu podań należy odszukać podania o nazwie „Podanie ws. wpisu na zajęcia”: 

 
5. Zacznij  wypełniać podanie o stosowną treść (a), potem załącz wypełniony harmonogram 

zapisany w pdf (b), a następnie przejdź dalej i postępuj zgodnie z wytycznymi systemu (c): 
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WYPEŁNIANIE HARMONOGRAMU STUDENTA 
 

 

1. Szablon do wypełnienia harmonogramu znajdziesz w opisie podania na USOSweb. 

Możesz również wkleić do przeglądarki internetowej poniższy link: 

https://www.ignatianum.edu.pl/storage/files/March2021/Harmonogram%20studenta.docx 

2. Do harmonogramu wpisujesz tylko przedmioty, które powtarzasz/realizujesz w ramach 

różnic programowych w semestrze w którym dane podanie dotyczy. 

3. Należy wypełnić wszystkie kolumny harmonogramu (Nazwa przedmiotu lub kod 

przedmiotu; imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, kierunek, nr grupy, forma zaliczenia 

oraz punkty ECTS). 

4. Skąd wziąć informację o szczegółach przedmiotu wymaganym do wpisania w 

harmonogramie? Należy wejść na USOSweb w zakładkę „KATALOG” a następnie 

wpisać nazwę przedmiotu w zakładce „Przedmioty” Poniżej przykład dla przedmiotu 

„język angielski B2”: 
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 Po kliknięciu pojawi się tabela ze wszystkimi przedmiotami odbywającymi się pod 

wskazaną nazwą (pamiętaj aby wpisać poprawną nazwę przedmiotu. Jeżeli przedmiot ma 

polskie znaki np. ą,ę,ż itp. nie pomijaj znaków, gdyż może to utrudnić wyszukiwanie): 
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 Znajdź kolumnę z semestrem w którym chcesz odbywać dany przedmiot np. 2021/2022-

L oznacza rok akademicki 2021/2022 semestr letni. „Z” oznacza semestr zimowy.  

 Następnie wiersz po wierszu sprawdź te przedmioty, które mają ikonkę koszyka. 

Następnie sprawdź szczegółu wchodząc na „Strona przedmiotu”: 
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 Wyszukaj przedmiot, który jest skierowany konkretnie pod kierunek który studiujesz. 

Kod przedmiotu będzie posiadał kod kierunku np. PPW (Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna). Lista kodów kierunków jest dostępna na ostatniej stronie tej instrukcji. 

 
 Wypełnij harmonogram o wymagane pola. Nr grupy znajdziesz po kliknięciu w plan 

zajęć. Następnie wybierz tą grupę przedmiotu, która Ci najbardziej odpowiada i nie 

koliduje z innymi przedmiotami: 
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6. Przykład wypełnionego harmonogramu: 
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KODY W USOS 
1. Kierunki: 

NAZWA KIERUNKU KOD 

Arteterapia ART 

Administracja i polityka publiczna ADM 

Dziennikarstwo DKS 

Filologia angielska FAN 

Filozofia FIL 

Kulturoznawstwo KUL 

Nauki o Polityce NOP 

Pedagogika PED 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PPW 

Psychologia PSY 

Turystyka i rekreacja TIR 

Zarządzanie i nowe technologie w sferze 

publicznej 

ZNT 

 

2. Stopnie i forma studiów: 

SL Studia stacjonarne licencjackie (I stopnia) 

NL Studia niestacjonarne licencjackie (I stopnia) 

SJ Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie 

NJ Studia niestacjonarne jednolite magisterskie 

SM Studia stacjonarne magisterskie (II stopnia) 

NM Studia niestacjonarne magisterskie (II stopnia) 
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