UCHWAŁA NR I9l20I5
SENATU LINIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGo
z dnia26 marca2015

r"

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

Działając na podstawie art. 161 ust' 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŹszym (tękst jedn"
Dz" U " z20I2 poz" 572, ze zm.) uchwala się, co następuje:
l''
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1.

Senat Uniwersytetu Szczecińskiego uchwala Regulamin studiów
Szczecińskim, stanowiący załącznik do niniej szej uchwały.

na

Uniwersytecie

$2.
Z końcem roku akademickiego 2aI4l20I5 tracąmoc:

1) uchwała nr 21l20I0 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3I marca 20IO r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego;
2) uchwała nr 2312012 Senatu Uniwersytetu, Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwers1tetu Szczęcińskiego oraz uchwałę
nr 40l20I3 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 kwietnia Ż0l3 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
s3"
Uchwała wchodzi w zycie zpoczątkiem roku akademickiego 201512016.

załącznik do uchwały nr 19/2015
senatu Uniwers}t€t*ilffiTłi:-:

REGULAMIN STUDIOW
C |E 1ZCZECIŃSKIM

NA UNIWERSYTE

Słowniczek terminów Zawartych w Regulaminie Studiów

1) Studia - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, prowadzone przez uezelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
2) Studia pierwszego stopnia _ forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci
posiadający świadectwo dojrzałości,koncząca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego
stopnia;
3) Studia drugiego stopnia - forma ksźałcenia,na którą są przyjmowani kandydaci
posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, koncząca się uzyskaniem
kwalifikacj i drugiego stopnia;
4) Jednolite studia magisterskie - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci
posiadający świadectwo dojrzałości
się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;
'koncząca
5) Forma studiów - studia stacjoname lub studia niestacjonarne;
6) Studia stacjonarne - forma studiów vłyŻszych, w której co najmniej połowa proglamu
kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich i studentów;
7) Studia niestacjonarne - forma studiów v,ryŻszych, irura niż studia stacjonarne, wskazana
przez senat uczelni, prowadzone w systemie tzw" wieczorowyrn, w których zajęcl,a odbywają
się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych lub w systemie tzw. zaocznym w
których zajęcia odbywają się w systemie zjazdów trwających od piątkowego popołudnia do
niedzieli;
8) Kierunek studiów - wyodrębniona częśćjednego lub kilku obszarow kształcenia,
realizowana w uczelni w sposób okreŚlony przęz program kształcenia;
9) Obszar kształcenia - zasob wiedzy i umiejętnościz zakresu jednego z obszarów wiedzy
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust' 1 ustawy z dnia 14 marca2003 r"
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sńuki (Dz. U.
Nr 65, poz. 595, zpożn" zm");
10) Program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia,
zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego oraz opis procesu
kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do
poszczego|nych modułów tego procesu punktami ECTS;
11) Program studiów _ opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zaKadanych
efektów ksźałcenia, ob ej muj ąc y w szcze gólno ści:
a/ moduły kształcenia wrazZ przypisanymi im efektami kształcenia i liczbąpunktów ECTS,
b/ sposoby weryfikacji zal<ładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta,
12) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - opis, przez określenie
efektów kształcenia' kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwavłyższego;
13) EfekĘ kształcenia - zasób wiedzy' umiejętności i kompetencji społecznych
uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów;
14) Punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu
punktów zaIiczeniovłychjako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego
do uzyskan ia zakładanyc h e fektó w kształc eni a ;
15) Profil kształcenia - profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki;
16) Profil praktyczny _ profil programu kształcęnia obejmującego moduły zajęc sŁużące
zdobywaniu ptzez studęnta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych,
realizowany przy załoŻeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach
ECTS obejmuje zajęsia praktyczne kształtujące te umiejętnościi kompetencje, w tym
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umiejętności uzyskiwane na za1ęciach warsztatowych, które są prowadzonę przez osoby
po si adaj ące do świadczenie zawodowe zdobyte po za uczelnią
17) Profil ogólnoakademicki - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęó
powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy załoŻeniu, Że
ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia słuzące
zdobywani u ptzez studenta po głębionej wiedzy ;
18) Kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształeenia na studiach pierwszego stopnia,
zakoiczonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inŻyniera lub równorzędnego
określonego kierunku studiów i profilu ksŻałcenia' potwierdzony odpowiednim dyplomem;
19) Kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia,
zakończonych uzyskaniem Ętułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub
równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony
odpowiednim dyplomem;
20) Student - osoba ksńałcąca się na studiach vłyŻszych;
2I) Efekfy uczenia się - zasob wiedzy, umiejętnościi kompetencji społecznych
uzyskiwanych w procesie uczetia się poza systemem studiów;
22) Pofiłierdzenie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych efektów
uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz LlczęrLia się
niezorgartizowanego insĘtucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi
zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nie ma zastosowania do kierunku;
23) Immatrykulacja - akt ptzyjęcia w poczet studentów uczelni w drodze zŁoŻenta
ślubowania;
24) Podstawowa jednostka organizacyjna _ wydział lub inna jednostka organizacyjna
uczelni okreŚlona w statucie, prowadzącą co najmniej jeden kierunek studiów;
25) Plan studiów _ dokument w formie tabelarycznej, zawierający v"ykaz poszczególnych
modułów/przedmiotów przyporządkowanych do semestrLt, Z oznaczeniem formy i |iczby
godzin zajęć, dydaktycznych, formy ich zaliczenia otazIiczby punktów ECTS;
26) Moduł kształcenia - szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotóW' ilP. typowy
przedmiot, praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej, zbior przedmiotów obowiązkowych
dla określonej specjalności lub specjalizacji w ramach kierunku studiów albo zestaw
przedmiotów o określonej łącznej liczbie punktów ECTS, wybrany przez studenta spoŚród
przedmiotów należących do określonego, większego zbioru;
Z7)Przedmiot - wyodrębniona w programie studiów i w dokumentacji przebiegu studiów
(także w suplemencie do dyplomu) jednostka dydaktyczna, która moŻę obejmowaó róŻne
fo.-y (typy) zajęć dydaktycznych (wykład, ćwiczenia, seminaria' zajęcia laboratoryjne,
zajęcia projektowe itp.), charakteryzowana m.it' przez efekty kształcenia oraz przez liczbę
punktów ECTS, ale także przez ocenę (edną dla całego przedmiotu, niezaleŻnie od
związanych z tim form prowadzetia zajęc otaz sposobów sprawdzania efektów kształcenia);
28) Rejestracja - wpisanie studenta na kolejny semestr;
29) Urlop dziekański - urlop na który student jest skierowany w uzasadnionych przypadkach
przez dziekana wydziału;
30) Urlop krótkoterminowy - urlop na wniosek studenta, który jest studentowi udzielany
przez dziekana na okres krótszy niz semestr;
31)Urlop długoterminowy _ urlop na wniosek studenta, który jest studentowi udzielany
przez dziekana na okres jednego roku lub semestru;
32) IoS - indywidualna organizacja studiów, która oznacza zmianę otgartizacji zajęć w
obrębie semestru lub roku akademickiego;
33) IPPS - indywidualny plan i program studiów, który poleganaprzyznaniu indywidualnego
harmonogramu realizacji przedmiotów ujętych w planie studiów, dostosowany do bieżącej
sytuacji studenta;
34) Organ pierwszej instancji - dziekan;
35) Organ drugiej instancji - rektor.

rł
('(
\-'

Dzial I. Przepisy ogólne

s1
Przepisy Regulaminu studiów mają zastosowanie do wszystkich form i kierunków studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w
Uniwersytecie S zczecińskim, zw anym dalej Uczelnią.

$2

l'osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą i--utytulacji i złoŻenia
Ślubowania, którego treśó określa statut uczelni" Przez zŁoŻenie ślubowania rozumie się
podpisanie roty ślubowania'
2. Nabycie praw studenta

Uczelni następuje takŻe z dniem przeniesienia z innej uczelni albo z

chwilą wznowienia studiów.

s3
1. Student otrzymuje legitymację studenckąoraz indeks.
2. Le gitymacj a studencka j e st dokumentem po świadczaj ącym status studenta.

legitymacji studenckiej studenci mają do dnia ukończenia studiów,
zawieszęnia w prawach studenta albo skreślenia z listy studentów, zaśw przypadku
absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 puździernika roku ukończenia tych
3. Prawo do posiadania

studiów.

4. Indeks

jest dokumentem stanowiącym własnośóstudenta, przedstawiająeym przebieg i

wyniki studiów.

$4
Uczelni tworzą samorząd studencki" Pochodzące z wyboru organy samorządu
wyłączną kompetencj ę reprezentowania o gółu studentów"
2. Samorząd studencki prowadzi na terenie Uczelni działalnośćw zakresie Spraw studenckich,
w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
3. Samorząd studencki promuje opracowany przez siebie kodeks etyki studenta.
1' Studenci

maj ą

ss
zobowiąane są do podejmowanta działan zmierzających do zapewnienia
równych szans realizacji programu ksŹałcenia przez studentów niepełnosprawnych,
uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku.
2. Szczegółowe sposoby zapewnienia studentowi niepełnosprawnemu uczestnictwa w ofercie
dydaktycznej Uczelni regulują odrębne przepisy Uczelni.
3. Biuro ds" osób Niepełnosprawnych wspiera studentów niepełnosprawnych.
1' organy Uczelni

s6
Przełożonym studentów j est rektor.
2. Rektor sprawuj e o gólny nadzor nad działalno ściądydaktyczną Uczelni.
3" w sprawach dotyczących studiów i studentów w imieniu rektora występuje właściwy
prorektor.
4. Bezpośrednimzwierzchnikiem i opiekunem studentów nav,ydziale jest dziekan"
I
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sprawach nieuregulowanych
wydziału lub właściwyprodziekan'
5.

w niniejszym Regulaminie studiów rozstrzyga dziekan

s7
1.

W indywidualnych sprawach studentów decyĄę w pierwszej instancji podejmuje dziekan

lub właŚciwy prodziekan.

organu pierwszej instancji podejmowanych w indyrvidualnych sprawach
przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji. Decyzja organu drugiej instancji jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który wydał zaskarŻoną
decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia lub od daty powiadomienia w sposób przyjęty
w danej jednostce, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody studenta.
4' JeŻeli organ pierwszej instancji uzna, Że odwołanie zasługuje w całościna uwzględnienie
może wydaÓ nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskatŻoną decyzję. W takim
przypadku organ pierwszej instancji nie przekazuje odwołania do organu drugiej instancji' od
nowej decyzji służyodwołanie na zasadachwskazanych w ust. 3.
5' organ pierwszej instancji przekazt4e organowi drugiej instancji odwołanie wraz z aktami
sprawy w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeŻe|i w tym terminie nie
wydał nowej decyzji, o której mowa w ust. 4.
6" organ drugiej instancji uchyla decyzję ofganu pierwszej instancji sprzeczną z ustawą
statutem, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub
naruszaj ącą wazny interes Uczelni.
7. od decyzji organu drugiej instancji słuzy prawo zŁożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyj nego na zasada uregulowanych w odrębnych przepisach"
2"

Od decyzji

DZIAŁ II. Prawa i obowiązki studenta

s8
1' Student, obok uprawnień wynikających z ustaw i statutu Uczelni, ma prawo do:

1) rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz
korzystania w tym cęIu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzen i środków Uczelni, atakŻe z
pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
2) oceniania zajęć poprzez wypełnianie ankiet, przeprowadzanych zgodnie z przepisami
obowiązuj ącymi w Uczelni,
3) v'ryraŻania opinii istotnych dla studentów i dla Uczelni, bezpośrednio lub za pośrednictwem
przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni oruz organach samorządu
studenckiego,
4) zgłaszania skarg i wniosków dotyczących studiów i spraw socjalnych.
Na zasadach określonyehw Regulaminie studiów i uchwałach senatu oraz rady wydziału
studęnt w szczególności ma prawo do:
1) korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich

2.

dyzurów dostępnych dla studentów wszystkich form studiów'
2) rea|izowania częściprogramu studiów w innej uczelni krajowej |ub zagrarticznej, pod
warunkiem spełnienia wymagan określonychodrębnymi przepisami,
3) korzystania z pomocy Uczelni _ w ramach określonych odrębnymi przepisami - w
poszukiwaniu pracy, w uzyskaniu stazu lub praktyki,
4) wglądu do informacji będących podstawą roz|iczania kolejnego etapu studiów.

se
Studentowi wyrózniającemu się wyjątkowo dobrymi wynikami w nauce lub sporcie i
wzorowym rłypełnianiem obowiązków, a równocześnie zdyscyplinowaniem i nienaganną
postawą etyczną mogą zostać przyznanie nagrody lub wyróżnienia zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach, w szczególności:
1) nagroda rektora,
2) nagroda dziekana,
3) nagrody fundowane przez organy administracji publicznej, towarzystwa naukowe,
organizacje społeczne lub innych fundatorów
4) list gratulacyjny rektora lub dziekana.
Ż" Z vłnioskiem o przyztartie nagród lub wyróżnień znajdujących się w gestii rektora
wystąpić moŻe dziekan lub rada wydziału.
3"Zasady przyznawarLia nagród rektora ustala senat z wyłączeniem $ 9 ust. 1 pkt 4, gdzie
1.

zasady ustala rektor.

4.

Z vłnioskiem o przyznarie nagród lub wyróŹnień znajdujących się w gestii dziekana moŻe

wystąpić nauczyciel akademicki zatrudniony na vrydziale, organizacja zrzeszająca studentów
lub właŚciwy organ samorządu studenckiego.
5. Zasady przyznawania nagród dziekana ustala rada wydziału.

s10
jest postępowaó zgodnie z treściąroty ślubowania i Regulaminem
studiów, przestrzegaó przepisów obowiązujących w Uczelni, wykonywac zarządzenia jej
władz i organów' dbać o dobre imię Uniwersytetu Szczecińskiego oraz szanowaó jego
tradycje izvłyczaje.
2. Student jest zobowiąrarry do etycznego uzyskiwanta zaIiczen zajęć, araz ptzygotowywania
prac zaliczeniowych i dyplomovvych z poszanowaniem praw autorskich i innych praw
1. Student zobowiązany

własnoŚci intelektualnej.
3. Student jest zobowiryany do terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, jeżeIi
takie opłaty przewidziane są odrębnymi przepisami.
4. Student zobowiązany jest do zgłaszania we właściw1łndziekanacie wszelkich zmian
danych osobowych, mających wpływ na treśó dokumentacji przebiegu studiów w terminie 14
dni od zaistnienia zmiany.

s11

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczęlni oraz za czyny uchybiające godności
studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinamą na zasadach określonychw
odrębnych przepisach.

DZI AŁIII. o rgan izacjastud iów
s12
1. Rok akademicki rozpoczyna się nie później niŻ I pużdziernika i kończy najpóźniej w dniu
poprzedzającym rozpo częcie kolejnego roku akademickiego
2. Studia w Uczelni odbywają się w systemie semestralnym, chyba Źe odrębne przepisy
stanowią inaczej.
3. Rok akademicki obejmuje:
1) dwa semestry zajęć dydaktycznych: zimowy i letni,
2) dwie sesje egzaminacyjne wolne odzajęĆ, dydaktycznych: zimowąi letnią
"
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3) dwie sesje poprawkowe wolnę odzĄęć dydaktycznych: zimowąi letnią
4) dwie przerwy semestralne: zimowąi letnią oraz dwie przenłY świąteczne.

Na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w systemie tzw" wieczorowym:
I)kazdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć, dydaktycznych,
2) sesje egzaninacyjne trwająnie krócej niz2 tygodnie każda.
5. Na studiach niestacjonamych w systemie tzw" zaocznym:
1) kazdy semestr obejmuje nie mniej niż 7 dwu lub trzydniowych zjazdów,
2) sesje egzaminacyjne trwają nie mniej niŻ ptzez dwa zjazdy bezpośrednio po zakończeniu
zajęó dydaktycznych w kazdym semestrze oraz przez jeden lub dwa zjazdy w sesjach
4.

poprawkowych.
6. Dla studiów niestacjonamych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległośÓliczbę i charakter zjazdów określa radavłydziału'
7. Koniec danego semestru następuje z ostatnim dniem poprzedzającym dzień rozpoczęcia
kolejnego semestru.
8" organizację roku akademickiego określa rektor nie poŹniej niz do 30 kwietnia roku
kalendarzowego' w którym rozpoczyna się rok akademicki, dokonując podziału roku na
semestry oraz ustalając terminy sesji egzaminacyjnych i poprawkowych, po zasięgnięciu
opinii organu samorządu studenckiego i Senackiej Komisji Kształcenia.
8a" W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia zatymwaŻny interes uczelni,
ręktor wydaje zarządzenie o utworzeniu odrębnej organizacji roku akademickiego dla jednego
lub kilku kierunków studiów'
9. Rektor moze w trakcie roku akademickiego ogłosić tzw. dni rektorskie, zavłieszając w tyn
c zasie zaj ęcia dydaktyczne.
10" Dziekan moŻe w trakcie roku akademickiego ogłosić tzw' godziny dziekańskie,
zawieszając w tym ezasie zajęcia dydaktyczne.
ll.Informacja o wczeŚniej planowanych dniach rektorskich lub godzinach dziekańskich
podawana jest do wiadomości zainteresowanym popIzęz umieszczenie ich na stronach
intemetowych Uczelni, co najmniej z jednodniowym vłyprzedzeniem.

$13
i profilu kształcenia, a takŻe
jeżeli
jest
specjalności,
specjalnośó zapisana
w programie studiów.
2. Studia są realizowane zgodnie z wytycznymi senatu i po zasięgnięciu opinii właŚciwego
organu samorządu studenckiego. Program studiów podawany jest przez dziekana do
wiadomo ścina internetowej stronie wydziału przed rozpoczęcLem roku akademickiego.
3. Student odbyłva studia według programu kształcenia obowiąującego w roku
akademickim, w którym rozpocz{ studia. Przepisu tego nie stosuje się do studenta
powtarzającego semestr studiów, przeniesionego z innej uczelni, kontynuującego studia po
urlopie albo po wznowieniu studiów.
4. Czas trwania stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) wynosi 6
semestrów, inŻynierskich 7 semestrów, studiów drugiego stopnia (magisterskich) od 3 do 5
semestrów, a jednolitych studiów magisterskich 10 semestrów"
S'Czas trwania studiów niestacjonarnych ustala rada wydziału i może byó on dłuższyod
czasu trwania studiów stacjonarnych o 1 albo 2 semestry.
1. Student odbywa studia w ramach kierunku studiów, poziomu

s14
1" Plan studiów jest podstawą semestralnych harmonogramów zajęć,. Szczegółowy
harmonogram zajęc ustala dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwegoorganu samorządu
studenckiego i podaje do wiadomości na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej wydziału ptzed rczpoczęciem semestru studiów, nie póŹniej niŻ na 7 dni przed
rozpoczęciem zĄęc"

"l)
iY

M

l!
I

2" Zmiany w harmonogramie zajęć mogąbyć dokonane przez dziekana lub osobę przez niego

upoważnionąpo zasięgnięciu opinii właściwegoorganu samorządu studenckiego.

$ls
W

programie ksńałcenia studiów realizowanych w języku polskim dopuszcza się
przedmioĘ realizowane w języku obcym, w za\eŻności od zainteresowania studentów i
możliwościUczelni. Przedmioty te mogą mieó charakter przedmiotów do wyboru lub
prowadzonych równolegle zzajęciami w języku polskim.
2"Zakres i waruŃi prowadzenia w języku obcym zajęó dydaktycznych, sprawdzianów
wiedzy lub umiejętności, egzaminów dyplomowych orz przygotow1łvania prac
dyplomowych uchwala rada wydziału.
1.

$16
1. organizacja i rozliczanie sfudiów w Uczelni oparte sąna systemie akumulacji i transferu
punktów ECTS"
2"Liczba punktów ECTS w jednym semestrze wynosi 30.
3" Dla studiów niestacjonamych, jeśliczas ich trwania jest dłuŻszy niż studiów stacjonamych,
liczba punktów przypadająca na jeden semestr jest odpowiednio mniejsza, z zachowaniem
takiej samej jak na studiach stacjonamych sumy punktow za całe studia"

$17
1" Wykłady w Uczelni sąotwarte" Senat moŻe okreŚlić warunki uczestnictwa w wykładach.
Z"Inne formy zajęć, dydaktycznych mogą być otwańe zazgodąprowadzącego zajęcia.
3. Wykłady prowadzą profesorowie lub doktorzy habilitowani.
4' Rada wydziału moŻe na okres do jednego roku akademickiego upoważnić do prowadzenia
wykładów:
- osoby ze stopniem naukowym doktora,
- na studiach o profilu praktycznym, osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i znaczne
do świadczenie zawodowe zdobyte p o za U czelnią.

s18

L Zapisy na przedmioĘ do wybonr/moduły do wyboru są organizowane w sposób
umożliwiaj ący ich podj ęcie z p o czątkiem seme stru.
2" Zapisy na przedmioty do wyborr/moduły do wyboru odbywają się w dwóch terminach w
semestrze. Po zapisach w pierwszym terminie następuje wycofanie z oferty tych przedmiotów
do wyboru/modułów do wyboru, których uruchomienie nie jest celowe ze wzg|ędu na
niedostatecztąliczbę zarejestrowanych uczestników. Zmodyfikowana oferta ogłaszana jest
nie póŹniej, tiŻ na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kazdego semestru. Studenci nie mogą
dokonywać zmiany przedmiotu po rozpoczęciu semestru' chyba Że dziekan postanowi
ttaczej.
3. Terminy i tryb przyjmowania zapisów na przedmiot/moduł określa dziekan lub osoba przęz
niego upowazniona, podając je do publicznej wiadomoŚci, co najmniej na 14 dni przed
tozpoczęciem zapisów"
4" Prawo uczestnictwa w zajęciach moŻę być ograniczone warunkami następstwa
przedmiotów /modułów otaz liczebnościągrup.

sle
Zasady podziału na grupy studenckię w odniesieniu do poszczególnych rodząów zajęć
dydaktycznych określa odrębna uchwała senatu Uczelni.

$20

l.Dziekan z własnej inicjatyrły lub na wniosek organu samorządu studenckiego może

powołać opiekunów lat lub grup sfudenckich'
2" opiekun roku słuŻy radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z
organizacjąsfudiów.
3" Szczegołowy zakres obowiązków opiekuna ustala dziekan.
4. Student będący osobą niepełnosprawną moze zwrócić się do dziekana z wnioskiem o
wyznaczenie dla niego opiekuna. Zadanięm opiekuna jest określanie i przedstawianie
dziekanowi szczegolnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i rcalizacji procesu
dydaktycznego, w tym dostosowania waruŃów odbyrvania studiów do rodzaju
niepełnosprawności.

$21
I.SzczegóŁowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w tym tryb i
warunki zwalniania _ w całościlub w części_ ztych opłat studentów, osiągających wybitne
wyniki w nauce lub uczestniczących w międzynarodowych programach stypendialnych, a
takŻetych,ktorzy znależIi się w trudnej sytuacji materialnej określa senat Uczelni'
2" WysokośÓ opłat, o których mowa w ust. 1 ustala ręktor.
3. Warunki pobierania opłat zwiryanych z odb}ryvaniem studiów orM opłat za usługi
edukacyjne, a til<Że wysokość Ęch opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub
osobąprzyjętąna studia, za'warta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4" Umowa jest zawierana nie wcześniej niz po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie
póŹniej niŻw terminie trzydziestu dni od rozpoczęciaza1ęć"
5. Umowa jest zawierana na cały przewidyłvany okres studiów; student nie jest obowiązany
do uiszczania opłat innych niż określone w umowie.
6. opłaty określone w umowie uczęlnia moŻe pobieraó nie wcześniej niŻ po jej zawarciu.
7 "Wzot umowy określa senat uczelni.
8. Uczelnia j est obowią7 ana zarniescic wzor umowy na swoj ej stronie internetowej
9. Roszczenia wynikające Z umowy przedawniają się z upływem ttzech\at.
"
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1. Postanowienia

niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do studiów prowadzonych

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó.

2.Tryb i warunki ksńałcenia w ramach indyłvidualnych studiów międzyobszarowych sątakie
same jak dla kształcenia realizowanego w ramach jednego obszaru kształcenia.

s23
1.

oceny uzyskane

z

zajęć realizowan ych pozaplanem

i programem studiów nie są wliczane

do średniejza semestr i rok studiów oraz do średniej ocenzprzebiegu studiów.

2. Zrea|izowane

dyplomu.

przez studenta przedmioty / moduły są wykazywane w suplemencie do
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Przesłanki uprawniające studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów
(IoS) ustala rada wydziału na wspólny wniosek dziekana i wydziałowego organu samorządu
1"

studenckiego"

Ż"W ptzypadkach określonych przez radę wydziału, dziekan przyznaje studentowi prawo do
IoS w kazdym czasie na jego wniosek" Decyzja o przyznaniu IoS jest decyzją warunkową i
podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych porozumień z prowadzącymi
zajęcia"

3.Przęz IoS rozumie się zmianę oryarizacji zajęć w obrębie semestru lub roku

akademickiego.
4' Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków
studenckich określaporozumienie zawłarte pomiędzy studentem, a prowadzącym zajęcta
dydaktyczne' które jest zawierane w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 2 tygodni od
dnia doręczenia decyzji dziekana.
5" Student zobowią.zany jest do tiezwłocznego złożeniaw dziekanacie porozumienia, o
którym mowa w ust. 4.
6' IoS nie moze być podstawą do przedłużeniaokresu roz|iczenia sęmestru poza koniec sesji
poprawkowej.
7 " Jeżeli ustanąprzesłanki, dla których przyznano studentowi IoS, dziekan uchyla zgodę.

$2s
1. Studentowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie lub uczęstniczącemu w
wymianie organizowanej ptzez Uczelnię (krajowej lub międzynarodowej) trwającej co
najmniej semestr, dziekan moŻe przyznaó indywidualny plan i program studiów (IPPS) na

zasadaeh ustalonych przez radę wydziału.

2.D|a studenta podejmującego IPPS dziekan powołuje opiekuna naukowego, na zasadach

ustalonych przez radę wydziału' opiekun naukowy ustala plan studiów, który zatwierdzarada
wydziału"
3" IPPS w oparciu o wybitne osiągnięcia w nauce moze byÓ przyznany studentowi nię
wczeŚniej niz po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego
roku j ednolitych studiów magisterskich.
4"W prąpadku studiów drugiego stopnia studentowi moŻe zostać przyznarLy IPPS od
pierwszego semestru studiów w oparciu o średniąocen uzyskanych w toku studiów
pierwszego stopnia albo j ednolitych magisterskich.
5' Na wszystkich poziomach sfudiów moŻe byc przyznany studentowi IPPS w oparciu o
wybitne osiągnięcia w sporcie nie wcześniejniż po Ńończeniu pierwszego semestru studiów.
6' Student nie realizuj ący naleŻycie IPPS moŻe byÓ, na wniosek opiekuna, decyzjądziekana
skierowany do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych. Student z własnej inicjatywy
może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rezygnacjęzrealrizacji IPPS"
7. IPPS moze byc realizowany w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych"
Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio.

$26
1. Studentom którzy zostali przyjęci w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na dany
kierunek' poziom i profilksŹałcenia' dziekan przyznaje indywidualny plan studiów.
2. DIa studenta z indyr,vidualnym potwierdzeniem uczenia się dziekan powołuje opiekuna
naukowego, na zasadach ustalonych przez radę uydziału. opiekun naukowy ustala plan
studiów, zgodny Z programem kształcenia dla kierunku.

3" Dla studentów

z

indywidualnym potwierdzeniem efektów uczenia się nie mogą byÓ

tworzone odrębne grupy zajęciowe.
4" Szczegołowe waruŃi i tryb potwierdzenia efektów uczenia się określają odrębne przepisy
prawne US.
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Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich, zwani dalej uczniami mogą składaó do
dziekana wybranego wydziału wniosek o uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem
studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
2"Decyi1ę o uczestniczeniu ucznia w zajęciach podejmuje dziekan właściwegowydziafu po
uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w ptzypadku uczniów niepełnoletnich także
zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
3" Uczniowie dopuszczeni do uczestniczenia w zajęciach mają prawo do korzystania z
pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni oraz pomocy Ze strony jej pracowników i
organów' Mogą również uczestniczyć w dziil'alności studenckiego ruchu naukowego'
4. Uczniowie obowiąani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiąujących w Uczelni"
5"ZaIiczenie uczniom zajęć następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i
jest zapisyrvane w Karcie osiągnięó Ucznta. Rada wydziału może ustalió indywidualny tryb
zaliczania zajęc przez uczniów.
6. Uezniowie przyjęci na studia na kierunku' na którym uczestniczyli w zajęciach przed
rozpoczęciem studiów, mogą byó zwolnieni z obowią7ku zaliezania zajęc, ktore zaliczyli
poprzednio, jeŚli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych
w ramaeh ich realizacji. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.
7.Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku mogą byó zwolnieni z obowią7ku
za|iczaniazajęć jeśliprowadzący uzna, ze uzyskane efekty kształcenia sąwystarczające"
1"

DZIAŁ IV. Zasady rejestracji iza|iczania semestru
s28
Podstawąrejestracji jest system punktów ECTS.
2" Student moŻe uzyskaó rejestrację na kolejny semestr w postaci rejestracji pełnej albo
rej estracj i warunkowej.
3. Rejestrację pełną otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów za|iczył
wszystkie przedmioty i moduły oraz uzyskał liczbę punktów przewidzianych programem
studiów.
4. Rejestrację warunkową otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów
uzyskał liczbę punktów nie przekraczającą dopuszczalnego defic1.tu punktowego oraz
wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonychdecyzjami dziekana.
5. Dopuszczalny deficyt punktowy nie moze przeL<roczyĆ 15 punktów ECTS w danym
Semestrze, z zastrzeŻeniem, Że w momencie rejestracji na kolejny sęmestr suma deficytu
punktów ECTS nie moze przekroczyó 30 punktów ECTS" Wielkośó deficytu jest
kontrolowana po kazdym semestrze.
6. Prowadzący zajęcia zobowiązarty jest na bieżąco do wprowadzartia wyników zaliczen i
egzaminów do systemu informatycznego Uczelni. W terminach określonych ptzez dziekana,
prowadzący zajęciazobowiązanyjest do przekazariapodpisanychprotokołów do dziekanatu.
7.Dziekan podejmuje decyzję o liczbie zaltczonych punktów, które są wpisane do indeksu,
karty okresowych osiągnięć studenta i zarejestrowane w systemie informatycznymUczelni'
8. Dziekan zarządza rejestrację studenta na kolejny semestr studiów.
1.

10
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Student, który otrzymał rejestrację warunkową realizuje wszystkie przedmioty
umieszczone w planie studiów semestru, na który jest zarejestrowany oraz niezaliczone
9"

przedmioty z semestrów ntższychryznaczone przez dziekana do realizacji w tym semestrze.
10" W stosunku do studenta, który nie przekroczył deftcytu punktowego większego niz 15
puŃtów ECTS w danym semestrze i w momencie rejestracji na kolejny semęstr suma
punktów deficytu ECTS nie przekroczyła3} punktów ECTS dziekan może wydać decyzję o:
1) przystąpieniu do bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na ocenę w przypadku
zaliczenia form obowiązkowych lub ich braku, w terminie wzroLczonym z planu zajęc dla
sesji egzaminacyjnej;
2) povłtarzaniu przedmiotr.r/modułu w przypadku niezaIiczenia forrn zajęÓ o charakterze
obowiązkowym.
1 1" Powtarzanie zajęćjest odpłatne nazasadach okreŚlonych w odrębnych przepisach.

s2e
W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków rejestracji pełnej lub warunkowej,
dziekan podejmuje decyzję o ponownej rejestracji na ten Sam semestr albo skreśleniuz listy
studentów.
2. Studenta, który posiada ponowną rejestrację na ten sam semestr, nie obowiązuje
uzyskiwanie za|iczen i zdawanie egzaminów zprzedmiotów/modułów uprzednio zaliczonych.
W przypadku wystąpienia zmian programowych dotyczących efektów kształcenia' decyzję o
uznaniu przedmiotódmodułów już zaliczonych jako równoważnych podejmuje na początku
semestru dziekan.
3. W przypadku powtarzania semestru zastosowanie mająprzepisy określone w $ 28 ust. 10 _
1'

11.

4'Student moze w toku studiów powtarzaÓ dany semestr jednokrotnie.

s30
Przed rozpoczęciem zajęc, w terminie i w formie Wznaczonej przez dziekana, student składa
deklarację dotyczącądodatkowych przedmiotódmodułów, które będzie chciał studiować w
danym semestrze. Niezłożeniedeklaracjl ptzez studenta oznacza, ze jest zapisany wyłącznie
na przedmioty/moduły obowią7kowe umieszczone w planie studiów semestru, na który jest
zarejestrowany oraz .vqrznaczone do realizacji w danym semestrze niezaliczone
przedmioty/moduły z semestrów niŻszy ch.
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I" Zaliczeniu podlegająkolejne semestry studiów zgodnie Z programem studiów.
2. Warunki ęm zaliczeni a ko l ej nego semestru j e st :

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotódmodułów kształcenia obowiązujących

studenta w danym sęmestrze wynikających z planu studiów,
2) uzyskanie od początku studiów łącznej Iiczby punktów zgodnej z proglamem studiów z
uwzględnieniem dopuszczalnego deficytu punktów ECTS. Deficyt punktów ECTS powinien
być uzupełniony do końca ostatniego semestru studiów.
3" Zaliczenie semestru letniego wymaga dodatkowo potwierdzenia w indeksie rozliczenia się
z właŚciwą jednostką organizacyjną Biblioteki Głównej Uczelni i odbycia obowiązkowo
badan profilaktycznych na kierunkach, na których jest to wymagane.
S"ZaItczenie semestru studiów studentom odbywającym częŚciowe studia za granicą za
zgodą właściwegoprorektora, moze zostaó określonewedług indywidualnych terminów
uzgodnionych z dziekanem.
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1

. Student j est

zobowi ąZarly w okresie studiów do odbycia praktyki, jeŻeli program studiów j ą

przewiduje.
2" Praktyce wykazanej jako obowiązkowa w programie studiów przypisuje się punkty. Brak
zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem za|iczenia przedmiotu.
3. Praktyka nie podlega ocenie chyba, Ze program studiów zal<ładainaczej.
4. W indeksie, w miejscu przewidzianym na wpisy dotyczące praktyk, odnotowuje się miejsce
i czas trwania praktyki.
S"Zasady odbywania i zaliczania praktyk określaregulamin praktyk uchwalony przez radę
wdziału, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego.
6. W przypadku odwołania studenta z praktyki w związku Z naruszeniem przez niego
regulaminu za|<ładu pracy, student traei prawo do za|iczenia praktyki, do czasu podjęcia w tej
sprawie decy ili przez dziekana.
7. Podstawądo zaltczenia praktyki albo jej częścimożę byó praca zawodowa lub społeczna,
jeśliosiąane w niej efekty kształcenia odpowiadają wymaganym w programie ksŻałcenia.
Zaltczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowią7ku odbycia praktyki'

$33
Dziekan skreślastudenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnai1i ze studiów,
3) ntezłoŻenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4) ukarania karą dyscyplinamą wydalenia z U częIni
Z.Dziekan moze skreślićstudenta z listy w przypadku:
1) stwierdzenia braków postępów w nauce'
2) nieuzyskaniazaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
4) nieusprawiedliwionej nieobecności na zĄęciach, obejmującej 20 % lub więcej
godzinowego wymiaru ich trwania,
5) niepodpisania pTzez studenta przedłoŻonej przez uczelnię umowy regulującej warunki
odpłatnościza studia lub usługi edukacyjne.
3.Przez niepodjęcie studiów rozumie się:
1) nieusprawiedliwione niezŁoŻenie ślubowania w terminie vqvznaczonymprzez dziekana'
2) niezgłoszenie się przęz studenta do dziekanatu po powrocie z urlopu w terminie 7 dni od
rozpoczęcia semestru.
4"Rezygnacja ze studiów zachodzi w przypadku zŁożenia przez studenta pisemnego
oświadczenia, że rezygnuje ze studiów.
5" Brak postępów w nauce można stwierdzić, gdy stopień realizacji przez studenta programu
kształcenia wyklucza możliwoŚć osiągnięcia zarrierzonych efektów kształcenia.
1.

"

DZIAŁ

Y.

Za|iczanie

p

rzedmiotu/modułu

$34
Prowadzący zajęcia dydaktyczne na pierwszych zajęciach jest zobowiązany określići
podać do wiadomości studentów (zgodnie z sylabusem):
1) zasady odbywania zajęĆ, dydaktycznych,
2) warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach,
3) warunki i tryb przystępowania do zaltczen oraz przystępowania do egzaminów i ich
zaliczania,
1"

I2

ŃY
{:
\j

4) godziny konsultacji dostosowane do formy studiów.
2. Student uczestniczy obowiązkowo we wszystkich formach zajęć innych niż wykłady.
3. NieobecnośÓ studenta na zajęciach usprawiedliwia prowadzący te zi1ęcia, w oparciu o
przedstawi one przez studenta dokumenty.
4'W razie przedstawieniaprzez studenta dokumentów budzących wątpliwości prowadzącego
zaj ęcia, o ewentualnym usprawiedliwieniu nieobecno ścidecyduj e dziekan'
5. Sposób i formę wyrównania zaległościpowstałych w skutek nieobecnoŚci na zajęciach
okreŚla prowadzący te zajęcia'

$3s
I.Za|iczenie przedmiotu' który według planu studiów nie konczy się egzaminem,
dokonywane jest po zaliczeniu wszystkich częściskładowych przedmiotu na podstawie

stwierdzenia osiągnięcia ptzez studenta załoŻonych efektów kształcenia dla kazdej z części
składowych przedmiotu. Zaliczenie musi byc zorganizowane przed sesją egzaminacyjną z
obowiązkiem poinformowania studenta o terminie zaliczenia na 14 dni przed planowanym
terminem przeprowadzenia zaliczenia. Poinformowanie studenta o terminie zaliczenia
następuje w sposób przyjęty na wydziale.
2. ZaLiczeniazajęó niekończących się egzaminem dokonuje prowadzący te zajęcia.
3.Zaliczenie zajęć,, z wyjątkiem zajęÓ o charakterze informacyjnym wskazanych przez radę
wydziału, podlega ocenie.
4' Student zobowiryany jest do uzyskania przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej zaliczeń
ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotóilmodułów w danym semestrze.
5. Student w sesji poprawkowej może przystąpić do zaliczenia poprawkowego z przedmiotu
kończącego się zaliczeniem na ocenę.
6" Student, który uczestniczył w pracach naukowych, kursach, szkoleniach lub innych
formach kształcęnia moze byó zwolniony Z udziału w częŚci lub całoŚci z zajęć z przedmiotu,
dla którego ziloŻone efekty kształcenia osiągnął on w wyŻęj wymienionych formach
kształ.cenia. W takim przypadku studentowi mozna również zaLiczyó dany przedmiot w
oparciu o uznanie osiągniętych efęktów kształcenia. W powyŻszych kwestiach decyduje
dziekan po uzyskaniu pisemnej opinii właściwegokoordynatora przedmiotulmodułu.
7 "W przypadku zwolnieniaz zajęć lektoratu języka obcego decyduje właściwylektor.

s36
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiąkowych zajęć, z
tego przedmiotu"
Z"Egzamit jest sprawdzianem poziomu osiągniętych przez studenta efektów kształcenia
określonych w sylabusie. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej
albo przy zastosowaniu obu tych form.
3. Egzaminatorem jest osoba wykładająca przedmiot. W uzasadnionych przypadkach dziekan
lub kierownik katedry, instytutu moŻe upowaznić innego specjalistę do przeprowadzenia
egzaminu.
4. ocena zegzatinumoze byó częściąskładowąocenyzprzedmiotu, zgodnie z sylabusem"
5. Do egzaminu student przystępuje z indeksem i kartą okresowych osiągnięó studenta' chyba
że dziekarl' ustali inaczej'
6. Na wniosek organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy dziekan moze
delegowaó na egzamin jako obserwatora opiekuna roku lub innąosobę.
7. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie form i terminów egzaminów
do ich uzasadnionych potrzeb. Tryb i zakres takiego dostosowania określająodrębne przepisy.
1.

13

$37
Jeżeli w trakcie egzaminu lub innej formy zaltczenia przedmiotu/modułu prowadzący
stwierdzi niesamodzielnośó pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych
materiałów, uznaje egzamin lub inną formę zaliczenia za niezdane i wpisuje ocenę
1.

,,niedostateczny".
2. W sy.tuacji, o której mowa
Regulaminu.

w ust. 1 można zastosować

odpowiednio przepis

$

i

1

$38

I. Szczegółowąorganizację sesji egzaminacyjnej ustala dziekan po dokonaniu konsultacji z
egzaminatorami oraz po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego najpóźniej na
miesiąc przed r ozp o częciem se sj i egzaminacyjnej
Z.Liczba egzaminów, przewidzianych programem studiów, nie moze byó większa niż 8 w
"

ciągu roku akademickiego, a 5 w ciągu jednej sesji egzaminacyjnej. Do Liczby egzaminów nie
wlicza się egzaminów z powtarzanych przedmiotów wynikających z rejestracji warunkowej,
e gz aminó w wynikaj ąc y ch z r o żnic pro gramo wyc h.
3. Harmonogram sesji na studiach stacjonarnych winien uwzględniać między kolejnymi
egzaminami co najmniej jeden dzien przenĄy. Student w ciągu jednego dnia może zda-wac
tylko jeden egzamin. Zasady te nie dotyczą egzaminów uzgadntanych indyłvidualnie przez
studenta z egzwninatorami, egzaminów odnoszących się do realtzacji powtarzanych
przedmiotów wynikających z rejestracji warunkowej , tóŻntc proglamowych otaz egzaminów
zdawanych w ramach poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
4. Student, który nie przystąpił do egzamlnu lub zaltczenia na ocenę w wyznaczonym
terminie, zachowuje prawo do zdawania egzaminu lub zaliczenia na ocenę w terminie
wyznaczonyrn przez egzarrinatora lub dziekana, pod warunktem, że nieobecnoŚc zostaŁa
usprawiedliwiona przez dziekana. Studęnt ma obowiązek złoŻyc w dziekanacie wniosek o
usprawiedliwienie nieobecności w terminie 3 dni od ustania przyczyny nieobecności'
5' Brak wymaganego usprawiedliwięnia nieobecności na egzarrlinie powoduje wpisanie w
indeksie, w karcie okresowych osiągnięó studenta oraz w protokole oceny ,,niedostateczny"
przęz egzaminatora lub dziekana.
6" W razie powtarzających się nieobecnoŚci na zaliczeniach lub na egzaminach'
uzasadnianych stanem zdrowia studenta, dziękan ma prawo skierowaó studenta na komisję
lekarskącelem weryfikacji jego zdolności do kontynuowania nauki.
7' W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta egzaminator może
przeprowadzic egzamin przed sesją egzaminacyjną. E'gzaminator zobowiąZany jest do
poinformowania dziekana o v,ryraŻonej zgodzie i terminie takiego egzaminu.
8. Wyniki egzaminów sąogłaszane najpózniej do końca sesji egzaminacyjnej.
9. W przypadku egzaminów przeprowadzanych w trzech ostatnich dniach sesji wyniki mogą
byó ogłaszane w ciągu dwóch dni od zakonczenia sesji egzaminacyjnej"

s3e
Studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczęnia poprawkowego
e go z kaŻde1 fo rmy zaj ę ć dyd akt y c zny ch

poprawkow

i jednego

egzaminu

"

$40
1. Student

po kazdym za|iczeniuJegzamtnie moŻe wnioskować do dziekana o komisyjne

komisyjne sprawdzenie pracy
zaliczeniowejlegzaminacyjnej w terminie 3 dni od ogłoszenia wyniku, jeżeli w uzasadniony
zaliczenielegzamin komisyjny albo

I4

sposób kwestionuje prawidłowoŚć formy lub przebteg zaliczenialegzaminu lub uzyskaną
ocenę"

2. W terminie 3 dni od ogłoszenia wyników osoba zaliczająca zajęcia/egzaminator .vqlznacza
studentom termin wglądu w ich pracę. Umożliwienie wglądu w pracę następuje na wniosek

studenta

z

zachowaniem terminu wznaczonego

przez osobę

zaj ęcial e gzaminato ra.

3.

Pisemne prace zaltczeniowelegzaminacyjne przechowywane są przez

zaliczającą

rok od

daty

zaltczenial egzaminu"

4.Dziękan moŻe podjąć decyzję o

komisyjnym sprawdzeniu pracy
zaliczęniowejlegzaminacyjnej albo o zaliczeniu komisyjnymlegzamlnte komisyjnym w
zakresie wnioskowanym przez studenta.
5. W komisyjnym sprawdzeniu prac bierze udział dziekan prowadzący zajęcia/egzaminatot,
który wystawił kwestionowaną ocenę oraz inny specjalista z danej dziedztny. W przypadku
uwzględnienia odwołania student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. ocena ta zastępuje
ocenę zakwestionowaną.

6. Komisyjne sprawdzenie prac aIbo zaliczenie komisyjnelegzamin komisyjny winno odbyć
się w terminie od 3 do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o uwzględnieniu wniosku.
7" Student na zaliczeniu komisyjnym/egzamrnie komisyjnym udziela odpowiedzi na pytania
wylosowane spośród zestawów p}.tań uprzednio przygotowanych. Zestavury te winny być

przygotowane

przez dwóch specjalistów uczestniczących w

zaliczeniu

komisyj nym/egzaminie komisyj nym.
8"

o

wyniku za|iczenia komisyjnegolegzarrtinu komisyjnego komisja decyduje większoŚcią

głosów" ocena uzyskana komisyjnie zastępuje ocenę zakwestionowaną.

9"Zaliczenie komisyjnelegzamin komisyjny odbywa się przed komisją
wchodzą

w skład której

kierownik właściwejjednostki organizacyjnej _ jako przewodniczący,
osoba prowadząca zajęcia z przedmiotulegzaminator, który wystawił kwestionowaną

1) dziekan lub

2)

ocenę,
3) inny specjalista

z danej dziedziny.
Komisji nie moze przewodniczyć osoba uprzednio weryfikująca stan wiedzy studenta.
11.Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaninacyjnej albo
zaliczenie komisyjne/egzałnin komisyjny może odbywać się w obecnoŚci wskazanego ptzez
studenta nauczyciela akademickiego z tego wydziału lub przedstawiciela organu samorządu
10.

studenckiego.

stosunku do studenta, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenialegzaminu
komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy zaliczeniowejlegzamitracyjnej,
12"

W

dziekan wydaje decyzję w oparciu o $ 28 - 29 Regulaminu.

$41
Zaliczenie przedmiotrr/modułu powoduje przyznanie studentowi liczby puŃtów przypisanych

temu przedmiotowi/modułowi w programie kształcenia.

$42
Przv eszaminach tI zal|częnlacnz
zaliczęniach
Ocena Uczelni
Ocena
przyjęta w
programach
1.

tosule sle nasteDutace ocenv:

Definicja przyjęta w programach Unii
Europejskiej

Unii

Europejskiej
5.0 bardzo dobrv Ódb)

A

wybitne osiągnięcia

-

wyniki

z

dopuszczeniem
t5

jedynie drugorzędnych błędów

B

4.5 dobry plus (db+)

powyżej Średniego standardu
błędami

z

pewnymi

4.0 dobry (db)

C

3.5 dostateczny plus (dst+)

D

z zau'ważalnymi
błędami
zadowalający, ale ze znaczącymi brakamr

3.0 dostateczny (dst)

E

praca spełnia minimalne kryteria

2.0 niedostateczny (nast)

F

praca nie spełnia minimalnych kryteriów
punkty będzie, moŻna przyznai, gdy sfudent

generalnie solidna praca

poMórzy całoŚć materiału

2" Jeżęlt zaliczente przedmiotu nie kończy się oceną stosuje się noty:

I) zaltczonę _ zal
Ż) niezaliczone _ niezal
3" ocena ,,niedostateczny" (ndst' Ż.0, F) albo nota ,,nieza|" oznaczają nięza|iczenie
przedmiotu.
4" Zasady wyliczenia oceny z przedmiotu określone Są w sylabusie przedmiotu w rubryce:
forma i warunki zaliczęnia"
S'ocena z przedmiotu wystawiana jest jedna dla całego przedmiotu, niezaleŻnie od
związanychznim form prowadzeniazajęć, oraz sposobów sprawdzania efektów kształcenia"
6.Powyższąocenę wpisuje do indeksu orazkarty okresowych osiągnięó studenta koordynator
przedmiotr.r/osoba za|iczająca przedmiot, natomiast oceny cząstkowe ze wszystkich form
zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu wpisują do protokołu, indeksu oraz karty
okre sowych o siągni ęó studenta prowadząc y zaj ęcia
7" obowią7ek uzyskania wpisów do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta
obcięa studenta, chyba' Że dziekan określiinny tryb uzyskiwania wpisów.
"

$43
1.

ocenie danego przedmiotu przypisuje się wagę równą liczbie

przyporządkowanych danemu przedmiotowi.
2. Średnia ocen za semestr jest średniąważonąocęn
semestrze (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku):
średnia ocen za semestr

:

!

(ocena z przedmiotu x

puŃtów

Z przedmiotów za\iczanych w tym

punĘ ECTS

przypisane temu przedmiotowi)

--------_-_

x (puntty ECTS przypisane do przedmiotów w semestrze)

z notą,,zaL", które nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej nie jest
przy
uwzględniane
obliczaniu oceny średniej.
4a" W przypadku zarządzenia ptzez dziękana rejestracji warunkowej na kolejny semestr
studentowi wyliczana jest średniaocen w oparciu o oceny jakie student uzyskał na dzien
rejestracji warunkowej" Średnia ooen moze byó zmieniona po kazdym semestrze, w którym
student wypełnił obowiązek rejestracji warunkowej, z zastrzeŻeniem, Że zmiana
dotychczasowej średniej ocen nie zmienia stanu faktycznego, dla którego brana była średnia
ocen.

4" Zaliczenie bez ocęny

T6

DZ|AŁ VI. Wznawianie studiówo przeniesienia i zmiany
$14
Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która została skreślonaz pierwszego
semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni'
2' Wznowienie studiów moze nastąpić w ramach tej samej formy, na Ęłn samym lub
pokrewnym kierunku studiów, pod warunkiem ze student ma zaliczony pierwszy semestr
studiów po przerwie trwającej nie dłuzej niż:
1) 3 lata od daty skreŚlenia z listy studentów - w przypadku studiów I stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich,
2) 2lata od daty skreślenia z listy studentów - dla studiów II stopnia.
3. Wznowienie studiów, o którym mowa w ust. 2,moŻe nastąpió dwarazy w toku studiów.
4. Dziekan wydając decyzję o wznowieniu studiów moŻe zobowiązać studenta do
uzupełnienia rożnic programowych wynikających Z programu kształcenia, kierując się
uzyskanym i pr zez studenta efektami kształcenia.
5.Ze względu na duŻe róŻnice programowe' przy uwzględnieniu uzyskanychprzez studenta
efektów kształcenia, dziekanmoŻe podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez studenta na
semestrze albo roku niższym.
6"Przy wznowieniu studiów przepis $ 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. Wznowienie studiów następuj e z początkiem najbliższego semestru po dacie złoŻenia
wniosku lub od semestru' w którym realizowane sązajęcia dydaktyczne.
1"

$4s
Student ma prawo do odbycia częścistudiów na innej uczelni w kraju lub zagrarticą na
podstawie umów, których Uczelnia jest stroną.
2. Studentowi realizującemu plan semestralny lub roczny w innej uczelni' w ramach
programu w;łniany studentów, zaIicza się okres studiów odbyych w innej uczelni na
podstawie:
1) porozumienia o programie studiów, które okreŚla program studiów, jaki student zamierza
zrealizować poza własną uczelnią oraz liczbę punktów, która ma być przyznana za ich
zaliczenie" Porozumienie to jest za-warte pomiędzy uczelnią macierzystą i uczelnią
przyj muj ąc ą oraz studentem,
Ż) v'rykazu zaliczen ustalonego indywidualnie przez koordynatora kierunkowego dla kazdego
studenta, zatwierdzonęgo przęz koordynatoravqldziaŁowego, obejmującego przedmioty, które
student winien zaliczyc na wydziale uczelni przyjmującej, potwierdzonego przęz
koordynato ril dziekana wydziału uczelni przyjmuj ącej,
3) wykazu zaliczen, sporządzonego po zakonczentu okresu studiów, w którym zostają
odnotowane moduły, przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną
liczbąpunktów oraz osiągnięte przez studenta wyniki w nauce, wyrazone miejscową skalą
ocen. Podpisaną kopię wykazu otrzymują wszystkie strony - uczelnia macierzysta, uczelnia
przyj muj ąc a ot az student.
3. Student jest zobowiązarry dobęzzvłł.ocznęgo powiadomienia koordynatora kierunkowego o
wszelkich zmianach w programie studiów uczelni przyjmującej, w stosunku do
przedmiotowego zakresu ustalonego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1' celem
uzyskania akceptacj i tych zmian pt zez ko ordynato ru wy działowe go'
4' Student ubiegający się o przedłużenie studiów w innej uczelni zobowiązany jest przed
końcem semestru, w której realizuje studia w innej uczelni, o wystąpienie do koordynatora
wydziałowego o uzyskanie na to zgody.
5. Studentowi, który studiował Za gnafllcą na podstawie wykazu zaliczen, koordynator
kierunkowy potwierdza w indeksie zaIiczęnie przedmiotów i egzaminów oraz wystawia
1"

I7

'r-t)

&ł
\{

oceny Zprzedmiotow zaltczonych w innej uczelnizuvłzg|ędnieniem zasad określonych w ust.
6-7

"

6. Wobec

studenta, lĆ':ory zrealizował plan semestralny lub roczny w innej uczelni, w ramach
programu wymiany studentów, i wykazuje deficyt punktów, w Sprawach dotyczących
zaliczenia, warunkowej rejestracji i ewentualnych uzupełnień, PrzY uwzględnieniu
uzyskanych pr ZeZ studenta efektów kształcenia, decy zję podej muj e dziekan
7 "Pozostałę warunki i tryb odbyłvania studiów, o których mowa w ust. 1, regulująumowy lub
przepisy wewnętrzne Uczelni.
"

$46
Student studiujący jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach obowiązany jest złoŻyc, w
okresie 14 dni od dnia podjęcia studiów na kolejnym kierunku, oświadczenie o wyborze
kierunku podstawowego.

$47

I"Po zaIiczeniu pierwszego roku studiów stacjonamych lub niestacjonarnych student moŻe
ubiegać się o przeniesienie w ramach Uczelni:
1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ramach tego samego
kierunku/specj alno ścina warunkach okręślony eh przez radę wydziału,
2) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek/specjalnośó studiów na
warunkach określonych przez radę wydzi ału przyjmuj ącego,
3) w ramach studiów niestacjonarnych na inny kierunek/specjalnośó tego Samego wydziału na
warunkach określonychprzez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych
przęZ radę wydziału przyj muj ącego,
4) w ramach studiów stacjonanrych na inny kierrrnek/specjalnoŚó tego Samego wydziału na
waruŃach okreŚlonychprzez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych
pr Zez radę wydzi ału pr zyjmuj ące go'
2. Student studiów stacjonarnych po zaliczentu kazdego semestru studiów moŻe ubiegaÓ się o
przeniesienie na studia niestacj onarne:
1) w ramach tego samego kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę

wydziału,
2) na inny kierunek/specjalnośó w ramach tego samego wydziału na warunkach określonych
przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału

przyjmującego"
3" W sprawach określonych w ust. 1 i 2 decyĄę podejmuje dziekan wydziału przyjmującego,

określającewentualne roŻnice programowe wynikające Z programu ksŹałcenia, ptzy
uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów kształcenia oraz tryb i termin ich
realizacji.
4' Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta odbywa się w oparciu o przepisy
wykonawcze dotyczące warunków i trybu przenoszenla zajęć, przez studenta.
5. Ust. I-4 stosuje się odpowiednio także w przypadku prowadzenia takiego Samego
kierunku/specj alnościstudiów przez tóŻne v,rydziały Uczelni.

s48
Student moŻe przenieŚó się z innej uczelni, w tym także zagtaricznej na Uniwersytet
Szczeciński'
1a' Student, student cudzoziemiec odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli
polskich, moze przenieśćsię z innej uczelni' w tym takŻe zagranicznej, za zgodąkierownika
podstawowej jednostkt organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji,
1.
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jeŻeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiąujących w uczelni, którą

opuszcza"
1b. Student cudzoziemiec który nie posiada uprawnień do podejmowania studiów na zasadach
obowią7ujących obywateli polskich może przenieść się z innej uczeln| w tym także
zagranicznej, na Uniwersytet Szczeciński za zgodą rektora, wyraŻonąw drodze decyzji, po
zasięgnięciu opinii kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej,
jeŻeli wypełni wszystkie obowiąki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni' którą
opuszcza. Wniosek o przeniesienie składa się do rektora.
2. W s1'tuacji określonej w ust' 1 i la student, student cudzoziemiec zobowiązany jest do
zŁoŻęnia do dziekana wydziału przyjmującego wniosku z uzasadnieniem' indeksu z
poŚwiadczonym zaliczeniem co najmniej pierwszego semestru studiów oruz zaświadczenia o
wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni' którą student opuszcza. Decyzję podejmuje dziekan
wydziału przyjmującego, określając ewentualne różnice programowe wynikające z programu
studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia oraz wskazując tryb i
termin ich realizacji.
2a.W sy'tuacji określonejw ust. ib student cudzoziemiec zobowiąZany jest do złoŻeniado
rektora wniosku z uzasadnieniem, indeksu z poświadczonym zaliczęniem co najmniej
pierwszego semestru studiów oraz zaświadczeniao wypełnieniu zobowią7ań wobec uczelni,
którą student opuszcza. Decyzje podejmuje rektor. Dziekan wydziału' określaewentualne
róŻnice programowe wynikające Z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta
efektami kształcenia orazwskazując tryb i termin ichrealizacji'
3" Przenoszenie zajęć zaliczonych przęz studenta odb1va się w oparciu o przepisy
wykonawcze dotyczące warunków i trybu przenoszeniazajęc przez studenta.
4. Student moze przenieść się z Uniwers1tetu Szczecińskiego do innej uczelni.
5. W s3,'tuacji określonej w ust" 4 student musi wypełnió wszystkie zobowiązanta wobec
Uczelni" Wypełnienie zobowiązań wobec Uczelni potwierdza dziekan"

DZIAŁ VII. Urlopy
s4e
moze uzyskać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o
konieczności udzielenia urlopu ze względu na stan zdrowia, na okres wskazany w tym
orzeczeniu
2"W przypadku wnioskowania studenta o urlop zdrowotny przy braku orzeczenia, o którym
mowa w ust. 1, dziękan moze skierowaó studenta na komisję lekarską w celu zbadania jego
zdolności do kontynuowania nauki.
3. Urlop zdrowotny moŻe byó udzielony w dowolnym momencie trwania roku
1. Student

akademiekiego"
4"Decyzję w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje
dziekan"

ss0
Student, który otrzymał powtarzarie przedmiotu lub ponowną rejestrację na semestr z
jednoczesnąkoniecznoŚciąprzervly w studiowaniu, kierowany jest na tzw. urlop dziekanski w
oczekiwaniu na realizację przedmiotu/semestru.

$sl
1. Studentowi moze być udzielony urlop okolicznościowy od zajęć,.

I9

2.

Urlop okolicznościowy od zajęć, możę mieó charakter

długoterminowy albo

krótkoterminowy.
3. Urlop długoterminowy jest udzielarLy przez dziekana na semestr lub do końca roku
akademickiego, na który wnioskował student.
4. Urlop krótkoterminowy moŻe być udzielony przęZ dziekana na okres krótszy niz semestr.
5. Student moŻę uzyskaó urlop okolicznościowy od ząęÓ za zgodą dziekana w przypadku
zaistnienia szczegó|nych oko liczno ści,w tym :
1) urodzenia się jego dziecka,
2) przysposobienia dziecka,
3) konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
4) wyjazdu na studia krajowe 7ub zagraniczne otgaruizowanie ptzez uczelnię'
5) w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionychprzypadkach.
6" osoby studiujące w trybie niestacjonamym mogą otrzymac urlop okolicznościowy odzajęć
także wówczas, gdy zostały słuzbowo delegowane Za granlcę, czasowo skierowane do pracy
poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okoliczności związarlych z
wykonyłvaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemozliwiających kontynuowanie studiów.
7. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęĆ' student zachowuje uprawnienia studenckie, z
wyjątkiem prawa do korzystania Z pomocy materialnej w trakcie trwania urlopu
długoterminowego i urlopu dziekańskiego.
8. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęÓ student moze za zgodądziekanabrać udziaŁ
w niektÓrych zajęciach i przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.
9' Udzielenie urlopu długoterminowego oraz'urlopu dziekańskiego przedłużaczas trwania
studiów o czas trwania tego urlopu"
9a. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w
terminie 7 dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego i zdrowotnego.
10. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania
zaliczęni zdania egzaminów zprzedmiotów objętych planem studiów tego semestru.
ll"Urlop krótkoterminowy moŻe byó udzielony w dowolnym momencie trwania roku
akademickiego.
13' Student studiów pierwszego albo drugiego stopnia możę uzyskaó urlop długoterminowy
tylko jeden raz w okresie studiów, a jednolitych studiów magisterskich dwa razy w okresie
studiów, chyba Że przyczyną ubiegania się o urlop jest rodzicielstwo.

$s2
1' Urlop, o którym mowa w $ 51 nie może zostać udzielony wcześniej niz od dnia złoŻenia
wniosku.
2" Urlop zdrowotny moŻe byó udzielony w terminię określonym w otzeczeniu wydanym
pTzez komisj ę lekarską.
3. Urlop dziekański jestprzyznawany studentowi przez dziekana wydziałllzurzędu.

DZ|AŁ VI[. Warunki ukończenia studiów
$s3
1. Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kończą się
złoŻeniem pracy dyplomowĄ i egzaminem dyplomowym.

dyplomowa (licencjacka' inżynierska, magisterska) jest samodzieln;łn
opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem
artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętnoŚci studenta zwięane z danym
kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętnośeisamodzielnego
analizowania i wnioskowania. Praca dyplomowa musi spełniać formalnę i mer1.toryczne

2" Praca

2A

kryteria właściwedla danego kierunku' poziomu oraz profilu kształcenia określone przezradę
wydziału otaz zostaÓ złoŻona w formie drukowanej i elektronicznej.
Ża. Pracę dyplomową może stanowić w szczegolności praca pisemna, opublikowany artykuł'
praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego oraz
pr aca konstrukcyj na, te chnolo gi czna lub artystyc zna.
2b.Praca dyplomowa podlega obowiązkowemu sprawdzeniu zv'rykorzystaniem uczelnianego
programu antyplagiatowego.
Żc" Ptaca dyplomowa, po zdartiu egzaminu dyplomowego' zgodnie z regulacjami ustawy
Prawo o szkolnictwie wyzszym jest wprowadzana do ogólnopolskiego Repozytorium Prac
Dyplomowych.
3. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora albo doktora
habilitowanego.
4. W uzasadnionych s1.tuacjach rada wydziału moze upowaznić do kierowania pracą
dyplomową adiunkta lub starszego wykładowcę Ze stopniem doktora, w tym także z innego
v'rydziału lub spoza Uczelni.
5. W razie dłuŻszej nieobecności kierującego pracą dyplomową powodującej niekorzystne
dla studenta opóźnienie terminu złoŻenia pracy dyplomowej, dziekan w porozumięniu z
kierownikiem właściwejjednostki obowiązany jest .vq1znaczyc nauczyciela akademickiego'
który po dej mie obowiązek kierowania pracą dyplomową.
6. Tematy prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz
na jednolitych studiach magisterskich powinny być ustalone l zatwięrdzone przez radę
wydziału lub upoważniony przez nią podmiot nie pÓźniĄ n1Ż na pół roku przed
regulaminowym terminem ukończenia studiów.
7"Zmianę tematów prac dyplomowych zatwlerdzaradav,rydziału lub upoważniony przeztią
podmiot"
8. Studentowi przysługuje wybór osoby, pod której kierunkiem chce wykonać pracę
dyplomową na zasadach przyj ętych przez radę wydziału.
9. Wybór, o którym mowa w ust. 8 musi nastąpić nie pózniej niz w terminie rozpoczęcia,
zgodnie z planem studiów na danym kierunku, seminarium dyplomowego (licencjackiego,
inżynierskiego lub magisterskiego).
10. Student ma prawo dokonać zmiany kierującego pracą dyplomową w okresie
poprzedzającym ustalenie mu w trybie ust. 6 tematu pracy dyplomowej. Zmiana w okresie
poźniejszym moŻliwa jest jedynie za zgodązarówno promotora dotychczasowego jak i nowo
wybranego.
1 1. Temat i zakres pracy dyplomowej powinny byó zgodne z efektami kształcenia dla danego
kierunku i poziomu kształcenia. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod
uwagę zainteresowania naukowe studenta i obszary badaułczęjednostki organizacyjnej.
12. Student może napisaÓ pracę dyplomową w języku obcym na warunkach określonych
przezradę rłydziału.
13. w przypadku pracy dyplomowej eksperymentalnej oraz zwięanej z badaniami w terenie
kierownik jednostki organtzacyjnej, w której wykonyłvana jest taka praca dyplomowa, moŻe
..uq1znaczyc' w porozumieniu z kierującym nią opiekuna spośród pracowników jednostki. Do
zadan opiekuna należy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części pracy dyplomowej,
rozwiązywanie problemów technicznych oraznadzor nad bezpieczeństwem studenta.

ss4
1" Pracę dyplomową student winien złożyćw terminie uzgodnionym Z promotorem, nie
póżniej niz do końca ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium
dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
2'Dziekarl. na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, moŻe przesunąó termin
złoŻenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niŻ o trzy miesiące w stosunku do terminu, o

którymmowawust.

1"
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3.

W przypadku niezłoŻenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
4. Student' który został skreślony z Iisty studentów Z przyczyny określonej w ust. 3 moze
wznowió studia w ciągu roku od daty skreślenta z powtarzaniem ostatniego semestru
seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania roŻnic programowych.
5" Wznowienie studiów w trybie określonymw ust' 4 mozliwe jest tylko razw toku studiów i
nie wlicza się do liczby wznowień studiów' o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Kolejne wznowienie studiów następuje według zasad i trybu wznowienia studiów, o którym
mowa w $ 44.

$ss
1"

ocenę pracy dyplomowej przeprowadzająniezalęŻnie promotor orazrecenzent. ostateczną

ocenę pracy dyplomowej ustala komisja egzaminu dyplomowego'

moze byó nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej
doktora" W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze powołaó jako recenzenta
osobę posiadającą stopień naukowy co najmniej doktora z innego v,rydziału lub spoza Uczelni.
3. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest adiunkt albo starszy wykładowca ze
stopniem doktora, recenzję sporządza profesor albo doktor habilitowany, chyba że rada
wydziału ustali innąprocedurę wobec studiów pierwszego stopnia.
4. oceny pracy dyplomowej sporządzane są na piśmiei składane w aktach osobowych
2. Recenzęntem

studenta.

5. Student ma prawo, nie wcześniej niż rratrzy dni przed egzaminem dyplomowym, zapoznaÓ
się z ocenami oraz z recenzjami pracy dyplomowej.
6.

W przypadku jednej negatywnej oceny pracy dyplomowej o dopuszczęniu do egzaminu

dyplomowego decyduje dziekan, który może zasięgnąó opinii drugiego recenzenta.

$s6
Warunkiem dopuszczentado egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie liczby punktów wynikającej Z programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych
wymagań programowych,
2) uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny ,,dostateczny" wystawionej przez
kierującego pracąotaz co najmniej jednego recenzenta,
3) złoŻenie w dziekanacie dokumentów nie poźniej niŻ 14 dni przed planowanyn egzaminem
dypl omowym (ro dzaj wymaganych dokumentów określają sto sowne przepi sy),
4) uregulowanie wszystkich zobowiąań wobec Uczelni,
5) sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym i złoŻenie oświadczenia
według wzoru obowiązującego w Uczelni' Żepraca dyplomowa wykonanabyła samodzielnie.
2" Po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym promotor dokonuje anahzy wersji
Raportu podobieństwa pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapoŻyczen.
Ża. JeŻe|i w wyniku analizy Raportu podobieństwa, praca dyplomowa została ulznana za
niebudzącą wątpliwośćpromotor podpisuje Protokół kontroli oryginalności pracy i praca
zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego.
2b" Jeżeli w wyniku analizy Raportu podobieństwa praca dyplomowa została uznana przez
promotora za wymagającą dodatkowej oceny w zwiryku z występowaniem
niedopuszczalnych zapoŻyczeń, promotor przygotowuje opinię na podstawie Raportu
podobieństwa w wersji pełnej. opinia promotora winna byó wydana w terminie 7 dni od daty
złoŻenia pracy dypl omo wej w systemie antyp l agi atowym.
1)" Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca dyplomowa, nie za-wiera niedopuszcza|nych
zapoŻyczen" pracę takąuwuŻa się za zakwalifikowanądo egzaminu dyplomowego.
2)" JeŻeli z opinii promotora wynika, Że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu
plzęZjej autora, lecz nadmierna|iczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności 1.
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praca nie jest dopuszczona do egzaminu dyplomowego. Student po konsultacji z promotorem
dokonuje poprawy pracy' która następnie przechodzi caŁąprocedurę antyplagiatową.
Żc" JeŻeli z opinii promotora wynika, Że praca dyplomowa vykazuje przesłanki popełnienia
plagiatu, nie zostaje ona dopuszczona do egzaminu dyplomowego. Dziekan informuje rektora
o zaistniałej s1tuacj i.

ss7
I"Egzamn dyplomowy odby.wa się przed komisją powołaną przez dziekana, której
przewodniczy dziekan lub upoważniony przez niego prodziekan albo"profesor albo doktor
habilitowany zatrudniony na wydziale. W skład komisji wchodzi takze promotor oraz
recenzent pracy' W przypadku długotrwałej lub trwałej nieobecności promotora lub
recenzenta pracy dziekan może vrryznaczyć w skład komisji innego specjalistę z za\<resu
dyscypliny związutej z tematem pracy dyplomowej.
2'Egzałnin dyplomowy powinien odbyć się w okresie dwóch miesięcy od terminu złożenia
pracy dyplomowej w dziekanacie.
3. W przypadku złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie bezpośrednio przed przerwą
wakacyjną lub w trakcie jej trwania, dziekan wydziału może, w przypadkach uzasadnionych
organizacją pracy na wydziale, vyraziÓ zgodę na przedłuzenie terminu określonego w ust. 2
maksymalnie o czas trwania przerry wakacyjnej.
4"Egzamin dyplomowy stanowi sprawdzian opanowania przez studenta podstaw metod
badawczych z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy dyplomowej oraz sprawdzian
znajomości problematyki pracy dyplomowej na tle dyscypliny naukowej' w ramach której
pracę tę przygotował"

5. Egzamin dyplomowy ma formę ustną" W uzasadnionych przypadkach może mieć formę
pisemną.
6. Na wniosek studenta dziekan wydaje zgodę na otwarty egzamin dyplomowy.
7 " Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują
przewodnic zący oraz człoŃowie komisj i.
8. o wyniku egzaminu dyplomowego komisja decyduje większościągłosów.
9" W przypadku rozbieżnościw ocenie o wyniku egzaminu dyplomowego decyduje
przewodniczący'

ss8
l" JęŻęIi student z egzaminu dyplomowego otrzpał ocenę ,,niedostateczny" lub nie
przystąpił do niego w ustalonym terminie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, co
jest równoznaczne z otrzymartiem oceny ,,niedostate:Zfl!", dziekan Wznacza drugi termin
egzaminu dyplomowego.
2" Powtórny egzamin dyplomowy nię moze odbyó się wcześniej niŻ po upływie 1 miesiąca i
nie pózniej niŻprzed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego.
3. W przypadku otrzgnania oceny ,,niedostateczny" z egzarninu dyplomowego w drugim
terminie lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
.,niedostateczny" student zostaje skreślonyz listy studentów, zachowując prawo do
jednokrotnego złożenia egzaminu w ciągu roku od daty skreślenia.
4. Termin ostatecznego zŁoŻenia egzaminu dyplomowego .vq1znacza dziekan i jest to
j ednocześnie termin wznowienia studiów.
5' Wznowienia studiów w trybie ust. 4 nie wlicza się do liczby innych wznowień studiów, o
których mowa w niniejszym Regulaminie.
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$se
1.

Ukończenie studiów następuje po złoŻeniu egzaminu dyplomowego z oceną co najmniej

dostateczny"
2. Dyplom oraz suplement do dyplomu sporządzane sązgodniezobowiązującymi przepisami.
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1' ostateczny rłynik studiów stanowi sumę:
1) 5/10 oceny średniejwazonej (zaokrąglonej do trzech miejsc po przecinku)
studiów określonej wzorem:

z

przebiegu

Średnia ocen Z przebiegu studiów jest średniąwazoną. ocenie danego przedmiofu przypisuje
się wagę równą liczbie punktów ptzyp or ządkowanych temu przedmiotowi.
średnia ocen z przebiegu studiów

:

X (ocen pozltywnych x punkry ECTS)

l

(punkĘ ECTS)

ocena z przedmtotu wystawiana jest jedna dla całego przedmiotu, nieza|eŻnie od związanych
znim form prowadzeniazajęć oraz sposobów weryfikowania efektów kształcenia,
2) 3lI0 średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej wystawionych przęz promotora i
recenzenta,w zaohryleniu do trz,ech miejsc po przecinku,
3) 2/I0 średniejarytmetycznej oceny z odpowiedzi na pytarłia z egzartinu dyplomowego' w
zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku.
2"

W

dyplomie ukończenia studiów wyŻszych wpisuje się ostateczną ocenę studiów,

zaokrągloną do oceny według zasady :
1) do 3,259 - dostateczny 13,01
Z) 3,260-3,759- dostateczny plus /3,51
3) 3,760-4,259 - dobry 14,01
4) 4,260-4,509 - dobry plus 14,51
5) 4,510 - 5,0 - bardzo dobry /5,0/.

3' Uzyskana ostateczna ocena studiów jest wpisywana tylko do dyplomu, zaśw innych
zaświadczeniach podaje się ostateczny wynik studiów określony w ust. 1'

DZ|AŁ IX. Zasady za|iczania semestru, przystępowania do egzaminów i uzyskiwania
zaliczeńprzez studentów,którzy realizują studia według planów i programów studiów
uchwalonych przed wprowadzeniem Kraj owych Ram Kwalifikacji
s61

1" obowiązującym okresem zaIiczania jest Semestr, chyba, Że radawydziału ustali tnaczej.
2" Za|iczente semestru następuje w terminach ustalonych w organizacji roku akademickiego.
$62

Ż4

1. Szczegółowąorgatizację sesji egzaminacyjnej (harmonogram egzaminów) ustala dziekan
po zasięgnięciu opinii egzaminatorów oraz organu samorządu studenckiego najpóźniej na
o częciem se sj i e gzaminacyj nej .
egzaminów nie moze być większa niz 8 w ciągu roku akademickiego, a 5 w ciągu
jednej sesji egzaminacyjnej, przy czym do liczby egzaminów nie wlicza się egzaminów Z
powtarzanych przedmiotów oraz egzaminów wynikającychzroŻnic programowych.
3" Harmonogram winien uwzględniaÓ między kolejnymi egzaminami co najmniej jeden
dzien przenłY' Zasada ta nie dotyczy terminu egzaminu uzgadnianego indywidualnie przez
studenta z egzaminatorem' terminu wynikającego z realizacji powtarzanych przedmiotów,
róŻnic programowych oraz egzaminów zdawanych w ramach" poprawkowej sesji
egzaminacyjnej. Student w ciągu jednego dnia moze zdawac tylko jeden egzamin.
4" Student, ktÓry nie przystąpił do egzaminu w wznaczonym terminie, zachowuje prawo do
zdawania egzaminu w dniu .vq1znaczonym przez egzarinatora lub dziekana, pod warunkiem,
ze w ciągu 3 dni od ustania przyczyny nieobecności ją usprawiedliwił, składając wniosek w
dziekanacie.
5' Brak usprawiedliwienia powoduje wpisanie w indeksie' w karcie okresowych osiągnięć
studenta orazw protokole oceny niedostatecznej przez egzaminatora lub dziekana.
6" W razie powtarzających się nieobecności na zaliczeniach lub na egzaminach
uzasadnianych stanem zdrowia studenta dziekan lub osoba przez niego upowazniona ma
prawo skierowaÓ studenta na komisję lekarską celem weryfikacji jego zdolności do
konĘnuowania nauki.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student, na swój wniosek' moŻe zdawać
egzamin ptzed sesją egzaminacyjną po wyraŻeniu zgody przez egzaminatora" Egzamitatot
zobowiązany jest do poinformowania dziekanao wyrażonej zgodzie.
8" Wyniki egzaminów sąogłaszane do końca sesji egzaminacyjnej.
9" W przypadku egzaminów przeprowadzanych w trzech ostatnich dniach sesji wyniki mogą
byó ogłaszane w ciągu dwóch dni od zakonczęnia sesji egzaminacyjnej'

mie siąc przed r ozp

2" Liczba
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1" ZaItczęnła zajęć, (pxzedmiotów) niekończących się egzaminem dokonuje prowadzący w
formie określonejprzez kierownika jednostki orgarizacyjnej prowadzącej dane zajęcia"

Forma zaliczeń podawana jest do wiadomości studentów na początku roku akademickiego lub
semestru. Dokładne terminy zaltczen podaje się do wiadomości studentów z vłyptzedzeniem
co najmniej dwóch tygodni"
2. Student zobowiryany jest do uzyskaniaprzedrozpoczęciem sesji egzaminacyjnej zaliczei
ze wszystkich przedmiotów, zkórychzajęciaprowadzone były w danym semestfze, chybaŻe
okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.
3. Zaliczente zajęÓ z przedmiotu dokonuje prowadzący zajęciana podstawie:
1) obecnościi oceny aktywności studenta na ząęciach oraz uzyskanych pozytywnych ocen
prac wykonywanych w ramach tych zajęó lub
2) kolokwium ustnego lub pisemnego - obejmującego zakres jednego semestru.
4" Na wniosek studenta uczestniczącego w pracach badawczych, zaopiniowany przez
kierującego tymi pracamibądź opiekuna koła naukowego, prowadzący zEęcia z przedmiotu,
z którym tematycznie związanajest realizowana praca badawcza, moŻe zwolnió studenta z
udziału w niektórych zajęcłach, jak również zaliczyc zajęcia na podstawie wykonywanych
prac badawczych.

$64

1.

Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są
1) profesorowie oraz doktorzy habilitowani;
2) adiunkci i starsi wykładowcy ze stopniem naukowym doktora na podstawie
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corocznego upowaznienia rady wydziału;
3) inne osoby _ w zakresie praktycznej znajomości języka obcego, na podstawie
upoważnienia rady wydziału.
2" Egzanin przeprowadza osoba wykładająca przedmiot. W wyjątkowych przypadkach
dziekan lub kierownik katedry (instytutu) moŻe upowaznió innego specjalistę do
przeprowad zenia e gzaminu
3" Egzamin zkazdego przedmiotu przewidzianego planem studiów odbywa się oddzielnie i
podlega osobnej ocenie. Nie dotyczy to przedmiotu zgrupowanego w blok dydaktyczny, dla
którego egzamin moze być przeprowadzony w formie cząstkowej" Wystawiona ocena odnosi
się do całego przedmiotu Zgrupowanego w blok dydaktyczny i jest wystawiana przez
ostatniego z egzaminujących lub osobę wskazanąprzez dziekana.
4" Na wniosek organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy dziekan moŻe
delegowaó na egzarninjako obserwatora opiekuna roku lub innąosobę'
"

$6s

1" Warunkiem przystąlienia do
tego przedmiotu.

egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkovyych zajęÓ z

2" Egzamit

moŻę byó przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej, testowej lub w sposób
praktyczny, atakże w połączeniu tych form' o ile wymaga tego specyfika przedmiotu. Zakres
oraz .vqvkaz podstawowych materiałów zródłowych i podręczników niezbędnych do
przygotowania się do egzaminu podawany jest do wiadomości studentom na pierwszych
zajęciach z przedmiotu i w sylabusach.
3. Do egzaminu student przystępuje z indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta,
chyba że dziekanustali inaczej"
4. Egzaminator moze uznac ocenę z zaliczenia lub egzaminu uzyskanego w ramach innej
fomry studiów lub w irrrrej uczelni, po sprawdzeniu zgodności treściprogramowych
za|tczanego przedmiotu, zachowuj ąc porządek otrzymanych tam ocen, łącznię z oceną
niedostateczną i oceną pozytywną uzyskanąz zaIiczenia lub egzaminu poprawkowego.
5" Student uczestniczący w wymianie organizowanej przez Uczelnię lub za zgodąUczelni
(krajowej lub międzynarodowej) moŻe decyĄą dziekana uzyskaó zaliczenie na podstawie
ocen Z częŚci lub całościzajęc, w których lczestniczył w ramach wymiany.
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1" Przy egzaminach t zaliczeniach z oceną stosuje
1) bardzo dobry - 5,0;
Z) dobry plus - 4.5;

3)
4)
5)
6)

2.
l)

2)

się następujące oceny:

dobry - 4,0;
dostateczny plus - 3,5;
dostateczny - 3,0;
niedostateczny - 2,0"
Jeżell zaliczente przedmiotu nie kończy się oceną stosuje się noty:
zaliczone - zal;
niezaliczone - niezal.

$67
Studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczęrria poprawkowego lub jednego egzaminu
poprawkow ego z kaŻdego przedmiotu.
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1.

Student po każdym zaliczeniulegzaminie moŻe odwołać się do dziekana, w terminię 3 dni

od ogłoszenia rłyniku jeŻe|t w uzasadniony sposób kwestionuje prawidłowośćformy lub
przebie gu zaIiczenia/e gzaminu lub uzyskaną

2" osoba

o

cenę.

prowadząca zajęcia/egzaminator na wniosek studenta umozliwia wgląd w jego
pr ac ę zaIiczeni ow/e g zaminacyjną.
3" Pisemne prace zaliczeniowe l egzaminacyjne przechowywane są według zasad
obowiązujących na wydziale przez rok od daty za|tczenialegzaminu.
4' Dziekan na wniosek studenta moze zarządzic komisyjne " sprawdzenie pracy
zaliczeniowejlegzaminacyjnej studenta, jeśIizaliczenielegzarrtin miały formę pisemną a
student kwestionuj e uzyskaną ocenę.
5. W komisyjnym Sprawdzeniu pracbierze udział dziekan, prowadzący zĄęcialegzaminator
oceniający kwestionowane prace oraz inrry specjalista z danej dziedziny" W przypadku
uwzględnienia odwołania student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie" ocena ta zastępuje
ocenę zakwestionowaną.
6" W przypadku kwestionowania sposobu przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu lub
odmowy przeprowadzenia zaliczenia l egzaminu z przedmiotubądź kwestionowania oceny z
zaliczenia l egzaninu ustnego lub pisemnego' dziekan na wniosek studenta moŻe zaruądzic
zaliczenie komisyj ne I egzamin komisyj ny.
7 " Komisyjne sprawdzenie prac a|bo zaliczenie komisyjnelegzamin komisyjny winny odbyÓ
się w terminie 7 dni od dnia zŁoŻenia wniosku.
8. Student nazaliczeniu komisyjnymlegzurinie komisyjnym udziela odpowiedzrnapytania
wylosowane spośród zestawów p},tan uprzednio przygotowanych. Zestav,y te winny być
przygotowane ptzez dwóch specjalistów uczestniczących w zaliczeniu
komisyj nym/egzaminie komisyj nym.
9" o wyniku zaliezenta komisyjnegolegzaminu komisyjnego komisja decyduje większoŚcią
głosów" ocena uzyskana komisyjnie zastępuje ocenę zakwestionowaną.
L)"Zaliczenie komisyjnelegzarnin komisyjny odbywa się przed komisją w skład której
wchodzą
1) dziekan lub kierownik właściwejjednostki organizacyjnej - jako przewodniczący;

2)
3)

o

s

ob a pro wadz ąc a zaj ęcia z pr zedmiotu/ e gzaminator

;

inny specjalistaz zakresu tego przedmiotu.
1 1. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio weryfikująca stan wiedzy studenta.
12. Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowejlegzamtnacyjnej albo
zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny możę odbywaó się w obecnościwskazanego przez
studenta nauczyciela akademickiego z tego wydziału lub przedstawiciela organu samorządu

studenckiego"

stosunku do studenta, który v,yczerpał prawo wskazane w $ 67 i uzyskał ocenę
niedostateczną Z za|iczenia komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy
zaliczeniowej, dziekan wydaje decyzję zgodnie z $ 70 ust. 1 pkt 1-4 lub $ 71 ust. 1 lub 5"
14" w stosunku do studenta, który vłyczerpałprawo wskazane w $ 67 i uzyskał ocenę
niedostateczną Z egzarninu komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy
egzaminacyjnej, dziekan wydaje decyzję zgodnie z $ 70 ust. 1 pkt 2-4lub $ 71 ust. 1 lub 5"
13"

W

$6e

1" ZaIiczenie

semestru odbywa się po uzyskaniu zaliczen wszystkich przedmiotów i praktyk

przewidzianych w planie studiów i programie nauczania.
2" Zgodnie z systemem ECTS zaliczenie semestru odbyłva się po uzyskaniu wymaganej
Iiczby punktów ECTS oraz spełnieniu innych wymogów określonychplanem studiów i
programem nauczanta.
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3.

Zaliczenie semestru letniego wymaga dodatkowo potwierdzonego w indeksie rozliczetia

4.

Wszystkie zaliczęnia

się z właŚciwąjednostką organizacyjną Biblioteki Głównej Uczelni i odbycia obowiązko!\rych
badań profilaktycznych na kierunkach, na których jest to wymagane.

i

egzaminy wpisy.wane są do protokołu, indeksu oraz karty
okresowych osiągnięÓ studenta. obowiąek uzyskania wpisów obcięa studenta, chyba, Że
dziekan określiinny tryb uzyskiwania wpisów.
5. Zaliczenię semestru (roku) studiów studentom odbywającym częściowestudia za gtarticą
- za zgodąwładz Uczelni - następuje zgodnie z zasaduri określonymi w ustępach I _ 4, z
zastrzeŻentem $ 65 ust. 5" W odniesieniu do tych studentÓw dziekan ustala indywidualnie
terminy zaliczenta semestru lub roku akademickiego.

$70

1. W stosunku do studenta, który nte zaliczył semestru albo roku dziekan może wydaó
decyzję o:
1) warunkowym wpisie na semestr albo rok v,ryższy przy braku za|iczęnia z nie więcej niŹ
dwóch przedmiotów w danym semestrze, albo
2) skierowaniu na powtarzanie przedmiotu, z moŻIiwoŚcią kontynuowania nauki na
semestrze albo roku wyższym, przy braku zaliczeria lub egzaminu z nie więcej niż
dwóch przedmiotów w danym semestrze' albo
3) skierowaniu na powtarzanie semestru albo roku, albo
4) skreśleniu z listy studentów'
2. Student' który uzyskał wpis warunkowy na podstawie ust. 1 pkt 1 ma prawo do zaliczenia
przedmiotu przed sesją egzaminacyjną w terminie ustalonym z przeprowadząącym
zaltczenie, nie później jednak niż do początku sesji egzaminacyjnej kończącej semestr, na
który dostał wpis warunkowy' W uzasadnionych przypadkach termin ten może ustalió
dziekan. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej studentowi nie przysługuje
zaliczenię poprawkowe. W prz1padku kwęstionowania uzyskanej oceny lub przebiegu
zaIiczęnia stosuje się odpowiednio przepisy $ 68.
3" Student powtarzający przedmiot zalicza go na zasadach i w terminach ogólnych.
4. Student moze w toku studiów uzyskaó wpis warunkow Z tego samego przedmiotu lub
povntarzaÓ ten sam przedmiot tylko jednokrotnie. W stosunku do studenta, który korzystał z
warunkowego wpisu z danego przedmiotu i nie zall,czył tego przedmiotu nie mozna wydać
decyzji o powtarzaniu tego przedmiotu. W stosunku do studenta, który korzystał Z
povłtarzania danego przedmiotu i nie zaLiczył tego przedmiotu nie można wydać decyzji o
warunkowym wpisie ztego przedmiotu. W takim przypadku dziekan wydaje decyzję zgodnie
z ust. I pkt 3-4.
5' Student povłtarzający semestr albo rok nie ma obowiązku ponownego zdawania
egzaminów i uzyskiwaniazaliczenzprzedmiotów, z których uzyskał pozytyr,vne oceny.
6" Dziekan wydając decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru albo roku studiów
moŻe zobowiązaó studenta do uzupełnienia róznic programowych, jeśliuzna, że w planach
studiów i programach nauczania nastąpiły istotne zmiany.
] " Student moŻe w toku studiów povłtarzaó semestr albo rok drłukrotnie, z zastrzeżeniem,
że ten sam semestr albo rok tylko jednokrotnie.
s71
Zgodnie z systemem ECTS:

1. Student, który nie uzyskał |iczby punktów ECTS wymaganej do za|iczenia semestru lub
nie spełnił wymogów planu studiów i programu nauczania może kontynuować studia (wpis z
deficy.tem)"

2.

Deficy.t punktowy powinien być uzupełniony:

Ż8

1) w przypadku przedmiotów kończących się zaIiczentęm

do końca następnego semestru bez

konieczności udziału w zajęciach;
w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem w okresie nie dłuższym niŻjeden
rok, licząc od ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej semestru, w którym ten deficyt
powstał.
3" Wysokośćdeficytu punktowego jest kontrolowana po każdym semestrze.
4. Łączny deficyt punktów ECTS z jakim student moŻe kontynuowaó studia na kolejnych
semestrach nie moze przekroczyÓ ltczby punktów ustalonych ptzez radę wydziału"
Uprawnienie to nie dotyczy studentów ostatniego sęmestru studiów"
5" W stosunku do studenta, który przehoczył dopuszczalny defic1t punktów ECTS za
semestr lub łączny deficyt puŃtów zapoprzednie semestry dziekan podejmuje decyzję o:
1) powtarzaniu semestru, a jeśliwystąpią braki z roŻnych semestrów dodatkowo określa
semestr lub rok' którego dotyczy powtarzanie;
2) skreśleniu z listy studentów"
6" Student povłtarzĄący semestr lub rok nie ma obowiązku ponownego zdavłartia
egzaminów i uzyskiwania zaltczen z przedmiotów, z których uzyskał pozyt1łvne oceny.
7. Student moze w toku studiów powtarzac semestr lub rok - dwukrotnie, z zastrzezeniem,
Że ten sam semestr albo rok tylko jednokrotnie.

2)

DziałX. ogólne warunki ukończenia studiów przez studentów,którzy realŁują studia

według planów i programów studiów uchwalonych przed wprowadzeniem Krajowych
Ram Kwalifikacji
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1. Studia pierwszego stopnia' drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kończą się
zŁoŻeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym'

2. Praca

dyplomowa (licencjacka, inżynierska' magisterska)

jest

samodzielnym
opraoowaniem okreŚlonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem
artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta zsłviązarle z danym
kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania' Praca dyplomowa musi spełniaó formalne i merytoryczne
kryteria właściwedla danego kierunku, poziomu oraz profilu kształcenia określone przezradę
wydziału oraz zostać złoŻona w formie drukowanej i elektronicznej"
2a"Pracę dyplomowąmoze stanowić w szczegolnościpraca pisemna, opublikowany artykuł,
praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego oraz
praca konstrukcyj na, technol o giczna lub artystyczna.
2b" Praca dyplomowa podlega obowiązkowemu sprawdzeniu z wykorzystaniem uczelnianego
pro gramu antyplagiatowego.
2c. Praca dyplomow&, po zdaniu egzaminu dyplomowego, zgodnie z regulacjami ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym jest wprowadzana do ogólnopolskiego Repozytorium Prac
Dyplomowych.
3. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora albo doktora
habilitowanego.
4. W uzasadnionych sytuacjach rada wydziału moze upoważnió do kierowania pracą
dyplomową adiunkta lub starszego wykładowcę Ze stopniem doktora, w tym także z innego
wydziału lub spoza Uczelni'
5. W razie dŁuŻszej nieobecności kierującego pracą dyplomową powodującej niekorzystne
dla studenta opóźnienie terminu złoŻenia pracy dyplomowej, dziekan w porozumieniu z
kierownikiem właściwejjednostki obowiązany jest v,ryznaczyć nauczyciela akademickiego'
który podejmie obowiązek kierowerrria pracą dyplomową.
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6. Tematy prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz

na jednolitych studiach magisterskich powinny byó ustalone i zatwierdzone przez radę
wydziału lub upoważniony przez nią podmiot nie później njz na pół roku ptzed
regulaminowym terminem ukończenia studiów.
7 ' Zmimę tematów prac dyplomowych zatwtęrdza rada wydziału lub upoważniony przez nią

podmiot.
8. Studentowi przysługuje wybór osoby, pod której kierunkiem chcę wykonaÓ pracę
dyp l o m o w ą na zasadach pr zyj ęty ch pr zez rad ę wydzi ału.
9" Wybór, o którym mowa w ust. 8 musi nastąpić nie później niz w terminie rozpoczęcia,
zgodnie z planem studiów na danym kieruŃu, seminarium dyplomowego (licencjackiego,
inzynierskiego lub magisterskiego).
10. Student ma prawo dokonaó zmlany kierującego pracą dyplomową w okresie
poprzedzającym ustalenie mu w trybie ust. 6 tematu pracy dyplomowej. Zmtana w okresie
późniejszym mozliwa jest jedynie za zgodązarówno promotora dotychczasowego jak i nowo
wybranego.
1 1. Temat i zakres pracy dyplomowej powinny byó zgodne z efektami ksŹałcęnia dla danego
kierunku i poziomu ksŹałcenia. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod
uwagę zainteresowania naukowe studenta i obszary badawcze jednostki organizacyjnej"
12. Student może napisać pracę dyplomową w języku obcym na warunkach określonych
ptzezradę wydziału.
13' W przypadku pracy dyplomowej eksperymentalnej oraz związanej z badaniami w terenie
kierownik jednostki organizacyjnej, w której wykonywana jest taka praca dyplomowa, moŻe
Wzfiaczyc, w porozumieniu z kierującym nią opiekuna spośród pracowników jednostki" Do
zadan opiekuna naleŻy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej częścipracy dyplomowej,
rozwtązywanie problemów technicznych oruznadzór nad bezpieczeństwem studenta'
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1' Pracę dyplomową student winien złoŻyc w terminie uzgodnionym Z promotorem' nie
póŻni€1niz do końca ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium
dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
2" Wobec studenta, który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów
przewidzianych planem studiów i programem nauczania oprocz seminarium dyplomowego
dziekan wydaje decyzję o powtarzaniu seminarium dyplomowego albo o skreŚleniu z listy
studentów.
3" Student' który został skreślony z listy studentów z przyczyny określonejw ust. 2 moŻe
wznowić studia w ciągu roku od daty skreŚlenia z powtarzantem seminarium dyplomowego
bez uzupełniania różntc programowych.
4" Wznowienie studiów w trybie ust. 3 możliwe jest tylko TaZ w toku studiów' Kolejne
wznowienie studiów następuje według zasad i trybu wznowienia studiów, o którym mowa w
$ 44 ust" 2.
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1" ocenę pracy dyplomowej przeprow adzająnieza|eżnie promotor oraz recenzent.
2. Recenzentem moze byó nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej
doktora" W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze powołaó jako recenzenta
osobę posiadającą stopień naukowy co najmniej doktora z innego wydziału lub spoza Uczelni.

3.

W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest adiunkt albo starszy wykładowca

ze stopniem doktora, recenzję sporządzaprofesor albo doktor habilitowany.
4" oceny pracy dyplomowej sporządzane Są na piśmiei składane w aktach osobowych
studenta.

5. Studęnt ma prawo' na trzy dni przed egzaminem dyplomowym, Zapoznać się Z oceną
pracy dyplomowej.
30
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6.

W przypadku jednej negatyłrłrejoceny pracy dyplomowej o dopuszczeniu do egzaminu
dyplomowego decyduje dziekan, który moze zasięgnąó opinii drugiego recenzenta'

s7s
1.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie zaliczęniaz wszystkich przedmiotów i praktykprzewidzianych planem studiów
i programem nauczania;
2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej lub dopuszczenie jej do
egzaminu w Ębie $ 74 ust" 6.
3) w systemie punktów zaliczeniowych (ECTS) spełnienie wszystkich wymagań
określonych planem studiów i programemnavczania oraz zdobycie:
a) na studiach I stopnia co najmniej 180 punktów ECTS;
b) na studiach II stopnia co najmniej 120 punktów ECTS;
c) na jednolitych studiach magisterskich co najmniej 300 punktów ECTS"
la. Po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym promotor dokonuje analizy wersji
Raportu podobieństwa pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapoŻyczen.
1). Jeżeli w wyniku artalizy Raportu podobieństwa' praca dyplomowa została ŁLznafla za
niebudzącą wątpliwośćpromotor podpisuje Protokół kontroli oryginalności pracy i praca
zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego.
2)" JeŻeli w wyniku analizy Raportu podobieństwa praca dyplomowa została ulznana ptzez
promotora za wymagającą dodatkowej oceny w zwiryku z występowaniem
niedopuszczalnych zapożyezen" promotor przygotowuje opinię na podstawie Raportu
podobieństwa w wersji pełnej" opinia promotora winna byó wydana w terminie 7 dni od daty
złożenia pracy dyplomowej w systemie antyp lagi atow1rrn.
a) JeŻeIi z opinii promotora wynika, Że praca dyplomowa, nie zawiera niedopuszczalnych
zapoŻyczetl' pracę takąuwaŻa się za zakwalifikowanądo egzaminu dyplomowego.
b) Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu
przezjej autora, lecz nadmięrnaltczba c1tatów wskazuje na niski stopień samodzielności praca nie jest dopuszczona do egzartinu dyplomowego. Student po konsultacji z promotorem
dokonuje poprawy pracy, która następnie przechodzi całąprocedurę antyplagiatową.
3) Jeżeli z opinii promotora wynika, że praca dyplomowa wykazuje przesłanki popełnienia
plagiatu, nie zostaje ona dopuszczona do egzaminu dyplomowego. Dziekan informuje rektora
o zaistniałej syuacji"
2. Egzamtn dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przęz dziekana, której
przewodniczy dziekan lub upowazniony przez niego profesor albo doktor habilitowany
zatrudniony na wydziale. W skład komisji wchodzi takze promotor oraz recenzent pracy. W
przypadku długotrwałej lub trwałej nieobecności promotora lub recenzęnta pracy dziekan
moŻe wyznaczyÓ w skład komisji innego specjalistę z zal<resu dyscypliny zwiryanej z
tematęm pracy dyplomowej.
3. E'gzanin dyplomowy powinien odbyć się w terminie dwóch miesięcy od terminu zŁoŻenia
pracy dyplomowej w dziekanacie.
4. Egzarnin dyplomowy stanowi sprawdzian opanowania przez studenta podstaw metod
badawczych z zakresu dysc1pliny związanej z tematem pracy dyplomowej, a także
sprawdzian znajomości problematyki pracy dyplomowej na tle dyscypliny naukowej, w
ramach której pracę tę przygotował.
5. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. W uzasadnionych przypadkach może mieó formę
pisemną.
6" Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują
przewodnic zący or az członkowie komisj i
7 " o wyniku egzaminu dyplomowego komisja decyduje większościągłosów"
8' W przypadku rozbieżnościw ocenie o wyniku egzaminu dyplomowego decyduje
przewodniczący'
"
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1. JeŻęIi student z egzatinu dyplomowego otrzymał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił
do niego w ustalonym terminie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, co jest
równoznaczne z otrzymatiem oceny niedostatecznej, dziekan Wznacza drugi termin

egzaminu dyplomowego.
2. Powtórny egzamin dyplomowy nie moze odbyó się wcześniejniż po upłyrvie 1 miesiąca i
nie póŹniej ntżprzed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego'
3" W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w drugim
terminie lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowęgo w drugim terminie z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności,co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej, student zostaje skreślony z listy studentów, zachowując prawo do
jednokrotnego złoŻenia egzaminu w ciągu roku od daty skreślenia.
4" Termin ostatecznego zŁoŻenia egzaminu dyplomowego wyznacza dziękarl i jest to
j ednocześnie termin wznowienia studiów.
5. Wznowienie studiów w trybie ust" 4 nie wlicza się do ilościirurych wznowień studiów, o
których mowa w niniejszym Regulaminie studiów.
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1. Ukończenie studiów następuje po złoŻeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem, co
najmniej dostatecznym. Dyplom jest sporządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ż" Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów po złoŻeniu egzaminu dyplomowego
na kierunkach/specjalnościach, których plan studiów i program nauczania przewidują
przygotowanie pracy dyplomowej są
1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminow orz zaliczen z przedmiotów nie
kończących się egzaminem objętych planem studiów, z uwzględnieniem wszystkich ocen
niedostatecznych z egzaminow i zaliczen z przedmiotów nię kończących się egzaminem
uzyskanych w ciągu całego okresu studiów;
2) średnia ary'tmetyczna z ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i
recenzenta;
3) średnia ar5Ąmetyczna ocen z odpowiedzinapytania egzaminacyjne.
3. ostateczny wynik studiów stanowi Sumę: 5/10 Średniej arytmetycznej ocen wymienionych
w ust. 2 pkt I, 3lIO średniej arfimetycznej ocen wymienionych w ust. 2 pkt 2 oraz 2lI0
średniej aąĄmetycznej ocen wymienionych w ust. 2 pkt 3.
4" Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów po złoŻeniu egzaminu dyplomowego
na kierunkach/specjalnościach, których plan studiów i program nauczartia nie przewidują
przygotowania pracy dyplomowej są
1) średnia arylmetyczna wszystkich ocen z egzaninow oraz zaliczęn z przedmiotów, nie
kończących się egzaminem, objętych planem studiów, z uwzględnieniem wszystkich ocen
niedostatecznych z egzaminów i zaliczen z przedmiotów nie kończących się egzaminem
uzyskanych w ciągu całego okresu studiów;
2) średnia aryĄmetyczna ocen z odpowiedzi nap1tania egzaminacyjne.
5' ostateczny wynik studiów stanowi Sumę: 1/2 średniejarytmetycznej ocen wymienionych
w ust. 4 pkt 1 i 1/2 średniejarytmetycznej ocen wymienionych w ust" 4 pktZ'
6" W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie zzasadE
1) do 3,25 - ocena na dyplomie 3,0;
2) od3,26 do 3,15 - ocena na dyplomie3,5;
3) od3,76 do 4,25 - ocena na dyplomie 4,0;
4) od 4,26 do 4,50 * ocena na dyplomie 4,5;
5) od 4,51 ocena na dyplomie 5,0
zzastrzęŻeniemust" 7"
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' Student nie moze otrzymac oceny dobrej na dyplomie ukończenia studiów' jeśliŚrednia
arytmetyczna ocen' o których mowa w ust" 2 pkt 1 oraz ust" 4 pkt 1 jest niższa niŻ3,5"
8. ostateczny wynik studiów, o którym mowa w ust" 6 dotyczy tylko wpisu do dyplomu. We
wszystkich innych zaświadczeniach podaje się wynik studiów, określony według zasad
7

ustalonychwust.3i5.
Przy wyliczatiu średniej arytmetycznej stosuje się zaokrąglenie do drugiego miejsca po
przecinku"

Dział XI. Postanowienia końcowe i przejściowe"
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I' Z chwi|ąwejŚcia w zycie niniejszego regulaminu studiów tracąmoc:
2Il20I0 Senatu Uniwersy'tetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego;
- uchwała nr 23l20I2 Senatu Uniwers1.tetu Szczecinskiego z dnia 29 marca 2012 r ' w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersy'tetu Szczecińskiego;
- uchwała nr 40l20I3 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu
Szczecińskiego' natomiast dotychczasowe przepisy, wydane na podstawie wyżej wskazanych
uchwał zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów na podstawie niniejszego
Regulaminu sfudiów Uniwers1tetu Szczecińskiego, jeŻeli nie są z nim sprzeczne.
2. Do postępowań wszczętych na podstawie uchwały nr 2Il20I0 Senatu Uniwersytetu
Szczecińsklego Z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów
Uniwersy'tetu Szczecińskiego; uchwały nr 23l20I2 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z
dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersy.tetu
Szczecińskiego; uchwały nr 40l20I3 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 kwietnia
2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu
Szczecińskiego, stosuje się przepisy dotychczasowe' az do wyczerpania w sprawie obu
- uchwała nr

instancji postępowania administracyjnego.
3" Uprawnienia nab1'te na podstawie decyzji

i rozstrzygnięć organów Uniwersy.tetu
Szczeeińskiego podjętych przed dniem wejścia w życle uchwały zachowują moc

obowiązującą.

4" Wobec studentów którzy rozpoczę|i i kontynuują studia według planów i programów
studiów uchwalonych przed wprowadzeniem Krajo!\Ych Ram Kwalifikacji, w sprawach
zaIiczania semestru, przystępowania do egzaminów i uzyskiwania za|iczef. oraz ogólnych
warunków ukończenia studiów, stosuje się Dział IX oraz Dział X niniejszego regulaminu.
Pozostałe przepisy stosuje się odpowiednio.
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Niniejszy Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązuje od początku roku
akademickłe go 20
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