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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. 

studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Urlop - przerwa w studiowaniu trwająca semestr lub rok akademicki udzielana przez 

Dziekana na wniosek studenta. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Dziekan jednostki organizacyjnej, Prodziekan ds. studenckich, Kierownik jednostki 

organizacyjnej. 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Dziekan może udzielić studentowi krótkoterminowego urlopu od zajęć na okres nie 

dłuższy niż jeden semestr oraz urlopu długoterminowego na okres nie dłuższy niż 

jeden rok akademicki. 

 

5. OPIS PROCEDURY 

5.1. Dziekan może udzielić studentowi krótkoterminowego urlopu od zajęć na okres 

nie dłuższy niż jeden semestr oraz urlopu długoterminowego na okres nie dłuższy niż 

jeden rok akademicki.  

 

5.2. Rodzaje urlopów krótko- i długoterminowych są następujące: 

- zdrowotny, 

- okolicznościowy, 

- dziekański. 

 

5.3. Urlop zdrowotny od zajęć udzielany jest na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego. 

 

5.4.Urlop okolicznościowy od zajęć udzielany jest jedynie w razie wystąpienia 

ważnych okoliczności lub zdarzeń losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają 

studentowi uczestnictwo w zajęciach.  

 

5.5. Urlop dziekański udzielany jest studentowi, który nie uzyskał rejestracji na 

kolejny semestr, a został skierowany na ponowną rejestrację na ten sam semestr w 

kolejnym roku akademickim. 

Urlop dziekański udzielany jest na okres nie dłuższy niż jeden semestr. W całym 

okresie studiów studentowi można udzielić jedynie dwóch urlopów dziekańskich. 

 

5.6. Student powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu od zajęć niezwłocznie po 

wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Semestr_(o%C5%9Bwiata)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_akademicki
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5.7. Udzielenie urlopu od zajęć przedłuża planowany termin ukończenia studiów. 

 

5.8. Udzielenie urlopu od zajęć potwierdzane jest wpisem do indeksu. 

 

5.9. W okresie urlopu od zajęć student zachowuje prawa studenta, zaś prawo do  

korzystania przez niego z pomocy materialnej określają odrębne przepisy. 

 

5.10. Student przebywający na urlopie może, za zgodą dziekana, uczestniczyć w 

niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów. 

 

5.11. Student studiujący równocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o 

udzielenie urlopu na każdym z kierunków niezależnie od stanu studiów na drugim 

kierunku.  

 

5.12. Warunkiem podjęcia studiów po urlopie jest dokonanie stosownego wpisu w 

indeksie. Po urlopie student studiuje według aktualnie obowiązującego planu 

studiów.  

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Regulamin studiów. 

 

Załącznik 1 – Decyzja Dziekana -udzielenie urlopu okolicznościowego/ 

dziekańskiego/ zdrowotnego 
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Załącznik 1 

 

 

 

 

 

Pan/i 
……………… 
……………………….. 
……………………….. 

Decyzja ________ / 201… 

Działając na podstawie § 30, p. 1, 3-9  Regulaminu Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej  
w Bielsku-Białej  na Pana/i wniosek 

Rozstrzygnięcie 

z dniem …………………… udzielam/nie udzielam Panu/i urlopu zdrowotnego/okolicznościowego/dziekańskiego1  

na okres od ______________ do ______________  

Uzasadnienie  faktyczne 

Udzielam urlopu zdrowotnego/okolicznościowego/dziekańskiego2 na wniosek Pana/i zawierający następujące fakty: 
Uzasadnienie prawne 

Powyższe fakty odpowiadają następującym przepisom prawnym: 

§ 30 p. 3: Urlop zdrowotny od zajęć udzielany jest ma podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

§ 30 p. 4: Urlop okolicznościowy od zajęć udzielany jest jedynie w razie wystąpienia ważnych okoliczności lub zdarzeń losowych, które przez 

dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach. 

§ 30 p. 5: Urlop dziekański udzielany jest studentowi, który nie uzyskał rejestracji na kolejny semestr, a został skierowany na ponowną 

rejestrację na ten sam semestr w kolejnym roku akademickim. Urlop dziekański udzielany jest na okres nie dłuższy niż jeden semestr.  

W całym okresie studentowi można udzielić jedynie dwóch urlopów dziekańskich. 

Jednocześnie informuję, iż: 

§ 30 p.7: Udzielenie urlopu od zajęć przedłuża planowy termin ukończenia studiów. 

§ 30 p. 8: Udzielenie urlopu od zajęć potwierdzane jest wpisem do indeksu. 

§ 30 p. 9: W okresie urlopu od zajęć student zachowuje prawa studenta, a prawo do korzystania przez niego z pomocy materialnej określają 

odrębne przepisy. 

§ 30 p. 10: Student przebywający na urlopie może, za zgodą Dziekana uczestniczyć w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i 

egzaminów. 

Pouczenie 

Od powyższej decyzji przysługuje Panu/i prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Rektora Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

W okresie przebywania na urlopie zdrowotnym/okolicznościowym/dziekańskim3 opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach 

niestacjonarnych nie są pobierane.  

  

(podpis i pieczęć Dziekana) 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 

43-309 Bielsko-Biała, ul.Willowa 2 

tel. (33)82-79-207,82-79-403  fax: (33)82-79-403 

Regon: 072728961, NIP: 547-19-43-784 
e-mail:wnoz@ath.bielsko.pl   www.wnoz.ath.bielsko.pl. 

Data:………………………….. 

Wydział Nauk o Zdrowiu 
 


