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lJNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI
DO-O 132/;)/2008

Pismo okólne nr 5
Rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego
z 4 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmian w piœmieokólnym nr 3 Rektora UJ z 25 maja 2006 roku
dot. sporz¹dzania i wydawania czêœci
A i B dyplomu
§1
I

W piœmieokólnym nr 3 Rektora UJ z 25 maja 2006 roku w sprawiesporz¹dzania i wydawania czêœci
A i B dyplomu§ 5 otrzymujebrzmienie:

l

1. "Podstawowejednostki dydaktyczneUJ sprawuj¹ce opiekê naukowo-dydaktyczn¹nad
zamiejscowymi kolegiami nauczycielskimi wydaj¹ czêœæ
B dyplomu absolwentom
Uniwersytetu Jagielloñskiego bêd¹cym jednoczeœnieabsolwentami w/w kolegiów
drukuj¹c wspomnianydokumentz systemuusos.
2. Czêœæ
B dyplomu (suplement do dyplomu) dla tych absolwentówsporz¹dzanajest
zgodniez instrukcj¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do niniejszegopisma, z uwzglêdnieniem
odpowiednichpostanowieñ zawartych w Instrukcji dotycz¹cej wype³niania czêœciB
dyplomu do³¹czonej do pisma okólnego nr 1 Rektora UJ z 16 marca 2005 roku w
sprawieinstrukcji wype³nianiaczêœci
B dyplomu.
3. Absolwentom kolegiów nadawanyjest specjalny numer identyfikacyjny (przy wpisywaniu danych absolwenta kolegium do systemu USOS, w zwi¹zku z koniecznoœci¹
uiszczeniaop³atyza egzamindyplomowy).
3.1Numer identyfikacyjny sk³adasiê z literowego oznaczeniadanegokolegium
(patrzza³¹cznik nr 2) oraz liczbyporz¹dkowej pocz¹wszyod 100 000 wzwy¿.
3.2Numerem identyfikacyjnym oznaczasiê te¿teczkêakt absolwentakolegium
przechowywan¹ w U.l
4. Wzórprotoko³u egzaminudyplomowegomusi zawieraæwszystkieniezbêdneinformacje,
które okreœlones¹ w § 11 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego
z dnia 2 listopada2006 roku w sprawie dokumentacjiprzebiegustudiów,pr1J'
czym przez numer albumu naleiJ' rozumieæ numer identyfikacyjny absolwenta
kolegium. Treœciwpisanedoprotoko³u winny byæzgodnezpostanowieniami
zawartymi
w § 21 i § 22 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich Uniwersytetu Jagielloñskiego. W przypadku pisemnego egzaminu
dyplomowego,doprotoko³u naleiJ' dol¹c1J'æ
ocenion¹ pracê."
§2
Pozosta³epostanowieniapisma okólnegonr 3 z 2006 roku pozostaj¹bez zmian.
§3
Z dniem wejœciaw ¿ycie niniej.szegopisma traci moc za³¹cznik do pisma okólnego nr 3
z 2006 roku "Dane do czêœciB dyplomu uzupe³nianedla absolwentówzamiejscowych
kolegiów- instrukcja".
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Za³¹cznik nr 1
do pisma okólnegonr 5 RektoraUJ
z 4 czerwca2008 roku

INSTRUKCJA
wype³niania czêœci
B dyplomu (suplementu)
absolwentów kolegiów nauczycielskich
bêd¹cych pod opiek¹ naukowo-dydaktyczn¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego
wraz z uwagami technicmymi dotycz¹cymi wprowadzania
danych tych absolwentówdo systemuUSOS
I. Treœcido suplementu
Pkt I. 4. Numer identyfikacyjny lub kod studenta, lub numer albumu: nale¿y wpisaæ
specjalny numer identyfikacyjny nadawany absolwentowi kolegium w ramach systemu

usos.
Pkt II. 2. Kierunek studiów i specjalnoœæ:
nale¿ywpisaækierunek i specjalnoœæ
(o ile jest
prowadzona)zgodniez kierunkami i specjalnoœciami
prowadzonymina UJ.
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Pkt II. 3. Nazwa uczelni wydaj¹cej dyplom: Uniwersytet Jagielloñski (niezale¿nieod
miejscaodbyciastudiów,np. w Kolegium Nauczycielskimw Przemyœlu)
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Pkt 11.4. Nazwa(y) uczelni, w której zrealizowano czêœæ
studiów oraz jej status prawny:
PubliczneINiepubliczneo uprawnieniach publicznych Nauczycielskie Kolegium Jêzyków
Obcych! Kolegium Nauczycielskiew... (wpisaænazwê miejscowoœci),zak³ad hzta³cenia
nauczycieli,utworzonyi prowadzony na podstawie art. 77 ust. 1 ustawyz dnia 7 wrzeœnia
1991 roku o systemieoœwiaty(tj. Dz.U Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z pom. zm.) i
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie
zak³adówhzta³cenia nauczycieli(Dz.U Nr 104,poz. 664 z póŸnozm.), dzia³aj¹cypod opiek¹
naukowo-dydaktyczn¹UniwersytetuJagielloñskiego.
W sytuacji, gdy czêœæ
kursów zrealizowanychzosta³ona UJ (pkt. IV. 3 zdanie pierwsze)
nale¿yw tym punkciewpisaætak¿e:
" Uniwersytet
Jagielloñskijest publiczn¹ wy¿sz¹uczelni¹ dzia³aj¹c¹ na podstawieustawy

Prawo o szkolnictwiewy¿szymz dnia 27 lipca 2005 r. ~. U Nr 164 z 30 sierpnia 2005 r.)
Zosta³ powo³any do ¿ycia przez króla Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 r. na mocy
przywileju fundacyjnego studium generale. Posiada uprawnienia do nadawania stopni
naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadawanie tytu³u
profesora. Uczelnia hzta³ci w duchu Wielkiej Karty UniwersytetówEuropejskich i jest
sygnatariuszemPorozumienia UniwersytetówPolskich na Rzecz JakoœciKszta³cenia, w
wyniku któregoutworzonoUniwersyteck¹KomisjêAkredytacyjn¹. "
Pkt ill. 3. Warunki przyjêcia na studia: okreœlonena podstawieporozumienia o opiece
naukowo-dydaktycznejsprawowanej nad Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych!
Kolegium Nauczycielskimw... (wpisaænazwêmiejscowoœci)
przez UniwersytetJagielloñski,
zawartympomiêdzyUczelni¹ a organemprowadz¹cymkolegium.
Pkt IV. 1. System studiów: hzta³cenie w kolegium w systemie... (wpisaæodpowiednio:
dziennym, wieczorowym lub zaocznym)pod opiek¹ naukowo-dydaktyczn¹Uniwersytetu
Jagielloñskiego.
Pkt IV. 2. Standardy nauczania: Plany i programy nauczaniaopracowanei zrealizowanew
Kolegium ... (wpisaænazwê miejscowoœci)przy udziale UniwersytetuJagielloñskiego w
ramqchsprawowanejprzez uczelniêopieki naukowo-dydaktycznej.
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Pkt IV. 3. Szczegó³ydotycz¹ce programu oraz indywidualne osi¹gniêcia, uzyskane
oceny/punkty kredytowe (ECTS): Program nauczaniazrealizowanyw kolegium.
Je¿eliabsolwentkolegiumzrealizowa³czêœæ
kursów na UJ wówczasnale¿ykursy te wpisaæ.
Je¿eliw celu uzyskaniatytu³u zawodowegowymaganeby³o napisaniepracy licencjackiej,to
nale¿yw odpowiednimmiejscusuplementupodaæ
jej tytu³ orazuzyskan¹ocenê.
Pkt IV. 4. Systemoceni - o ile to mo¿liwe- sposóbich przyznawania:
Podczas kszta³ceniaw kolegium system ocen zgodny z przepisami w sprawie zak³adów
kszta³cenianauczycieli- oceny:celuj¹cy, bardzodobry, dobry, dostateczny,niedostateczny.
Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminustudiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagielloñskiego w dniu
31 maja 2006 r. ocenyz egzaminówi zaliczeñwystawiasiê wg nastêpuj¹cejskali:
bardzodobry - 5,0; dobryplus - 4,5; dobry - 4,0; dostateczny
plus - 3,5; dostateczny- 3,0;
'-

niedostateczny
- 2, O.
Ogólny wynik studiów obliczanyjest zgodnie z § 22 ust. 1-7 Regulaminustudiów w UJ:
Zgodniez § 22 ust. 1 podstaw¹ obliczeniaogólnegowynikustudióws¹:
a) œredniaocenze wszystkichprzedmiotówobjêtychtokiemstudiów, obliczonana podstawie
przepisówobowi¹zuj¹cych w kolegium;
b) ocenapracy dyplomowej;
c) ocena z egzaminudyplomowegolub œredniaarytmetycznaocen w przypadkuzdawania
egzaminudyplomowegow dwóchterminach.
W przypadku, gdy program nauczania przewiduje jako warunek ukoñczenia studiów
i otrzymania dyplomu zdanie egzaminudyplomowego(licencjackiegolub magisterskiego),
ogólnywynik studiówjest ustalanyjako suma 7/8œredniejocenwymienionejw § 22 ust. 1 pkt
a) oraz 1/8 ocenywymienionejw § 22 ust. 1 pkt c). Wprzypadku, gdy program nauczania
przewidujejako warunekukoñczeniastudiów i otrzymaniadyplomuprzygotowaniei z³o¿enie
pracy dyplomowej(licencjackiejlub magisterskiej),ogólny wynik studiówjest ustalanyjako
suma 5/8 œredniejocen wymienionej w § 22 ust. 1 pkt a) oraz 3/8 oceny wymienionej
w § 22 ust. 1 pkt bY. W przypadku, gdy program nauczaniaprzewiduje jako warunek

ukoñczeniastudiów i otrzymaniadyplomuprzygotowaniei z³o¿eniepracy dyplomowej
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(licencjackiej lub magisterskiej) po³¹czone ze zdaniem egzaminu dyplomowego
(licencjackiegolub magisterskiego), ogólny wynik studiów jest ustalanyjako suma 4/8
œredniejocen wymienionejw § 22 ust. 1 pkt a), 3/8 ocenywymienionejw § 22 ust. 1 pkt b)
oraz 1/8 ocenywymienionejw § 22 ust. 1pkt c). Wynikustalanyjest z dok³adnoœci¹
do dwóch
miejsc po przecinku z zaokr¹gleniem w górê. Jeœliprogram nauczania nie przewiduje
obowi¹zkuprzygotowania i z³o¿eniapracy dyplomowejani zdania egzaminudyplomowego,
ukoñczeniestudiów nastêpujepo pe³nej realizacji planu studiów, a ogólny wynik jest
okreœlany
jako œredniaocenz § 22 ust.1 pkt a). Radapodstawowejjednostki organizacyjnej
mo¿ezadecydowaæo innym sposobie liczenia ogólnego wynikU studiów ni¿ okreœlony

powy¿ej,
przy czymœrednia
ocen ze wszystkich
przedmiotóww rozumieniu§ 22 ust.1pkt a)

c:

nie mo¿ebyæliczonaz wag¹ mniejsz¹ ni¿ Y2.
Zgodniez § 23 ust. 4 Regulaminustudiów w UJ na dyplomieukoñczeniastudiówwpisujesiê
ogólnywynik studiów,zgodniez zasad¹:
4,51- 5,00 bardzodobry; 4,21- 4,50 dobryplus; 3,71 4,20 dobry; 3,21- 3,70 dostateczny
~

plus,.do 3,20dostateczny.
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Wyrównywanie do pe³nej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu.

Pkt VI. 2. DalszeŸród³ainformacji o uzyskanymwykszta³ceniu,w tym strona www

'.

. uczelni
;):,;:
Stronainternetowawww.ujedu.pl; Statut UJ z 2006r. zpóŸniejszymizmianami,'Informator o
,;;~i_~;!ii~~:'k\CI!~ studiach UJ2007l2008"Po maturze",. Regulaminstudióww UJ uchwalony31 maja 2006 r.,'
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Biuro Uznawalnoœci
Wykszta³cenia
i WymianyMiêdzynarodowejpe³ni¹ce rolê oœrodka
ENIC
w Polsce,ul. Smolna13, 00-375 Warszawa,tel.: (4822) 826 7434, e-mail:
biuro@buwiwm.edu.pl.
II. Uwagi techniczne dotycz¹ce wprowadzaniadanych absolwentówkolegiów do systemu
USOS (o ile nie zaznaczonoinaczej, wpisy w treœcisuplementuzostan¹ automatycznie
uzupe³nionewed³ugs³ownikówi nie wymagaj¹ kontroli):

PktI. 4.
Przyznaniestudentowinumeru identyfikacyjnegoopisanejpostaci polega na przydzieleniu
indeksuz puli numerów odpowiedniejdla danegokolegium. W formularzu Osoby->Osoby,
zak³adka[Indeksy], nale¿ywpisaæodpowiedni dla kolegium kod jednostki oraz wybraætyp
indeksuwed³ugza³¹cznikanumer 2, po czym klikn¹æ na przycisk Przydziel indeks z puli i
zaakceptuj. Tak utworzony numer identyfikacyjny przypisujemy nastêpniedo w³aœciwego
pro~u
studenta.
Pkt II. 2.
Nale¿y wskazaæodpowiedni kod kierunku/specjalnoœci
prowadzonej na UJ w formularzu
DyplomY->Dyplomy wed³ug osób.
Pkt ill. 3.
Pkt IV. 1.
Pkt IV. 2.
Nale¿y upewniæsiê, ¿e w s³owniku programów studiów zosta³y umieszczoneodpowiednie
dane.Dla studentówkolegiów zdefiniowanezosta³yodrêbneprogramy, nie powinni oni byæ
przypisywanido programówstudiówprowadzonychprzezjednostki organizacyjneUSOS.W
przypadkubraku odpowiedniegoprogramunale¿yzg³osiæ
ten fakt do zespo³uUSOS.
Pkt II. 4.
Pkt IV. 3.
Aby na suplemenciepojawi³y siê odpowiednieinformacje, studentowi nale¿yprzypisaæw
USOSspecjalnieskonstruowan¹decyzjêna tematwymagañ.
Pola dotycz¹ce decyzji wype³niane niestandardowo:

.
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Kod etapu: kod ostatniegoroku pro~u
studiówodbytegow kolegium;
Cykl dyd.: kod roku akademickiego,kiedy realizowanyby³ ostatnirok studiów.
Po przejœciu do szczegó³ów decyzji nale¿y wype³niæ pola dotycz¹ce przedmiotu
zewnêtrznego:
. Cykl dyd.: '-' (wybórzes³ownika);
. Kod przedmiotu: 'KOL-INFO'. Po wpisaniukodu automatyczniepowinien pojawiæ
siê opis przedmiotu' Programnauczaniazrealjzowanyw kolegium.';
. ,Ocena: '-';
ECTS: pole zostawiæpuSte.
. w ramceDodatkowe informacje dotycz¹ce przedmiotu, w polu Uczelnia wybraæze
s³ownika nazwê odpowiedniegokolegium. Nie nale¿y wpisywaænazwy kolegium
rêcznie,poniewa¿wtedy nie zostanieprawid³owowype³nionypUIiktll.4. suplementu.
Ewentualnekursy realizowanena UniwersytecieJagielloñskimnale¿ywpisywaæw ten sam
sposób,co studentomUJ (w zale¿noœciod okolicznoœcipoprzez mechanizmdecyzji lub
wpisy na przedmiot).Uwaga:je¿eli studentrealizowa³wy³¹cznie program studiówkolegium,
przedwydrukiem suplementunale¿yw formularzuWydruk dyplomu, zak³adka[Suplement
- parametry] usun¹æz listy uczelni Uniwersytet Jagielloñski,pozostawiaj¹cjedynie nazwê
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odpowiedniego kolegium.
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Za³¹cznik nr 2
do pisma okólnego nr 5 Rektora UJ
z 4 czerwca 2008 rokU

Schemat tworzenia numeru identyfikacyjnego absolwenta ni¿ej wymienionych
Kolegiów:
(symbol Kolegium + 6-cy:frowy numer nadawany z systemu USOS
np. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Bia³ej - KN-BB-I 00 001)

Stosowane symbole Kolegiów:
Kolegia publicme:
. KN-BB - KolegiumNauczycielskiew Bielsku-Bia³ej
. KN-P - KolegiumNauczycielskiew Przemyœlu
. KN-SB - KolegiumNauczycielskieJêzykówObcychw SuchejBeskidzkiej
. KN-Z - KolegiumNauczycielskieJêzykówObcychw Zakopanem
Kolegia niepublicme o uprawnieniach publicznych:

.
.
.

NK-K NK-Ch NK-Rz NK-OŒ-

.
.

Œwiêtokrzyskim
NK-J - NauczycielskieKolegium JêzykówObcychw Jaros³awiu
KNJP-K- Kolegium NauczycielskieJêzykaPolskiegoim. ŒwiêtejRodziny
w Krakowie

.

NauczycielskieKolegium JêzykówObcychGama-Bellw Krakowie
NauczycielskieKolegium JêzykówObcychw Chrzanowie
NauczycielskieKolegium JêzykówObcychw Rzeszowie
NauczycielskieKolegium JêzykówObcychw Ostrowcu
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