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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin studiów Pa�stwowej Wy	szej Szkoły Zawodowej w Nowym S�czu, 
zwanej dalej Uczelni�, okre
la organizacj� i tok studiów oraz zwi�zane z nimi 
prawa i obowi�zki studenta.  

2. Przepisy Regulaminu stosuje si� do wszystkich form, stopni, profili i kierunków 
studiów prowadzonych w Uczelni.  

3. Kształcenie na studiach podyplomowych okre
la odr�bny regulamin. 

4. W Uczelni mog� by� organizowane i prowadzone zaj�cia dydaktyczne oraz 
sprawdziany wiedzy lub umiej�tno
ci, a tak	e egzaminy dyplomowe w j�zyku 
obcym. J�zyk wykładowy jest okre
lony w karcie przedmiotu/modułu. 

5. Zaj�cia dydaktyczne na studiach mog� by� prowadzone z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległo
�. 

6. Warunki podejmowania studiów przez cudzoziemców okre
laj� odr�bne przepisy. 

§ 2 

1. Przyj�cie w poczet studentów nast�puje z chwil� dokonania aktu immatrykulacji  
i zło	enia 
lubowania. Student po immatrykulacji, nie póniej jednak ni	  
w terminie trzydziestu dni od rozpocz�cia zaj��, podpisuje umow� o warunkach 
odpłatno
ci za 
wiadczone usługi edukacyjne i otrzymuje legitymacj� studenck�.  

2. Legitymacja studencka jest dokumentem po
wiadczaj�cym status studenta. 
Wa	no
� legitymacji studenckiej potwierdzana jest co semestr w sekretariacie 
instytutu.  

3. Student, który został zawieszony we wszystkich prawach studenta albo został 
skre
lony z listy studentów, jest zobowi�zany niezwłocznie, nie póniej jednak ni	  
do siedmiu dni, zwróci� legitymacj� studenck�.   

4. Uczelnia zapewnia studentowi dost�p do dokumentacji przebiegu studiów 
prowadzonej w formie elektronicznej za po
rednictwem elektronicznego systemu 
obsługi studentów. 

5. Uczelnia, na pro
b� studenta, wydaje studentowi potwierdzony wydruk  
z dokumentacji przebiegu studiów (karta okresowych osi�gni�� studenta),  
a w przypadku studiowania na dwóch lub wi�cej kierunkach, odr�bny wydruk dla 
ka	dego kierunku. 

§ 3 

1. Przeło	onym wszystkich studentów w Uczelni jest rektor. Bezpo
rednim 
przeło	onym studentów w instytucie jest dyrektor instytutu. 
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2. Dyrektor instytutu powołuje spo
ród nauczycieli akademickich opiekuna 
studentów, do obowi�zków którego nale	y mi�dzy innymi pomoc  
w rozwi�zywaniu problemów zwi�zanych z tokiem studiów, sprawami bytowymi  
i socjalnymi studentów. 

§ 4 

1. Reprezentantem interesów ogółu studentów w Uczelni jest Uczelniana Rada 
Samorz�du Studentów. 

2. Samorz�d studencki działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wy	szym 
oraz Regulaminu Uczelnianej Rady Samorz�du Studentów.  

3. Prawo do reprezentowania interesów swoich członków posiadaj� równie	 inne 
organizacje studenckie działaj�ce na terenie Uczelni na podstawie wpisu  
do rejestru prowadzonego przez rektora. 

4. Reprezentantami studentów kierunku studiów mog� by� starosta roku, 
specjalno
ci lub grupy.  

§ 5 

1. Zasady pobierania opłat zwi�zanych z odbywaniem studiów okre
la uchwała 
Senatu. 

2. Wysoko
� opłat, o których mowa w ust. 1, okre
la zarz�dzenie rektora. 

3. Warunki odpłatno
ci, o których mowa w ust. 1, okre
la umowa zawarta w formie 
pisemnej mi�dzy Uczelni� a studentem. 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW 

§ 6 

1. Wykłady w Uczelni s� otwarte. 

2. Obecno
� studenta na wszystkich formach zaj�� dydaktycznych jest 
obowi�zkowa.  

3. Nieobecno
� studenta na wi�cej ni	 1/3 planowanych zaj�� mo	e by� podstaw�
do ich niezaliczenia, je
li w ocenie prowadz�cych skutkuje to nieosi�gni�ciem 
zakładanych efektów kształcenia. 

4. Prowadz�cy zaj�cia decyduje o mo	liwo
ci, sposobie i terminie wyrównania 
zaległo
ci powstałych wskutek nieobecno
ci studenta na zaj�ciach. 

§ 7 

1. Rok akademicki trwa od 1 padziernika do 30 wrze
nia nast�pnego roku 
kalendarzowego. 
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2. Okresem rozliczeniowym kolejnych etapów studiów jest semestr.  

3. Rok akademicki składa si� z dwóch semestrów – zimowego i letniego.  

4. Zaj�cia na studiach stacjonarnych odbywaj� si� w dniach od poniedziałku  
do pi�tku, a na studiach niestacjonarnych w soboty i niedziele oraz w razie 
zaistniałych potrzeb w pi�tki w godzinach popołudniowych. 

5. Ka	dy semestr obejmuje:  

1) 15-tygodniowy cykl zaj�� dydaktycznych; 

2) sesj� zaliczeniow� wraz z sesj� poprawkow�; 

3) przewidziane planem studiów studenckie praktyki zawodowe; 

4) inne zaj�cia przewidziane planem studiów i programem kształcenia.  

6. Szczegółow� organizacj� roku akademickiego ustala rektor i w formie 
zarz�dzenia podaje do wiadomo
ci co najmniej na trzy miesi�ce przed jego 
rozpocz�ciem. 

7. Rektor mo	e ustanowi� w ci�gu roku akademickiego godziny lub dni wolne  
od zaj�� dydaktycznych. 

§ 8 

1. Studia prowadzone s� zgodnie z kierunkowymi efektami kształcenia, do których 
dostosowane s� programy studiów, w tym plany studiów.  

2. Programy studiów, w tym plany studiów podawane s� do publicznej wiadomo
ci 
poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych instytutów w terminie  
co najmniej trzech miesi�cy przed rozpocz�ciem pierwszego roku studiów. 

3. Student realizuje kształcenie według programu studiów, w tym planu studiów 
obowi�zuj�cego w roku akademickim, w którym rozpocz�ł nauk�.  

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si� do studenta powtarzaj�cego semestr studiów, 
kontynuuj�cego studia po urlopie, wznawiaj�cego studia lub przeniesionego  
z innej uczelni.  

5. Senat mo	e wprowadzi� zmiany do ju	 realizowanych programów studiów, w tym 
planów studiów w przypadku: 

1) zmiany przepisów obowi�zuj�cego prawa; 

2) zalece� Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 

3) zalece� innych organów zwi�zanych z kierunkiem kształcenia. 

§ 9 

1. Dyrektor instytutu na stronie internetowej instytutu oraz na tablicy ogłosze�
zamieszcza szczegółowy harmonogram zaj�� dydaktycznych oraz podział 
studentów na grupy co najmniej trzy dni przed rozpocz�ciem semestru.  
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2. Szczegółowy harmonogram zaj�� oraz podział studentów na grupy mog� ulec 
zmianie w trakcie trwania semestru. O wprowadzaniu zmian decyduje dyrektor 
instytutu.  

3. Dyrektor instytutu podaje studentom do wiadomo
ci wykazy przedmiotów  
i obowi�zuj�cych w danym semestrze form zalicze�.  

§ 10 

1. Dyrektor instytutu ustala szczegółow� organizacj� studiów na poszczególnych 
kierunkach. 

2. Przy wyborze modułów kształcenia student jest zobowi�zany do uwzgl�dnienia 
okre
lonych przez dyrektora instytutu warunków. 

3. Opiekun studentów koordynuje wybór modułów kształcenia i ustala listy 
studentów w terminie wyznaczonym przez dyrektora instytutu.  

§ 11 

1. Studentom Uczelni umo	liwia si� studiowanie według indywidualnego programu 
studiów, w tym planu studiów. 

2. Student mo	e ubiega� si� o indywidualny program studiów, w tym plan studiów, 
je	eli spełni ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

1) wykazuje wybitne uzdolnienia i udokumentowane osi�gni�cia w zakresie 
studiowanego kierunku lub specjalno
ci; 

2) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów, a na studiach drugiego stopnia 
co najmniej pierwszy semestr; 

3) osi�gn�ł w poprzednich semestrach 
redni� ocen nie ni	sz� ni	 4,5. 

3. Decyzj� o indywidualnym programie studiów, w tym planie studiów wydaje rektor 
na zaopiniowany przez dyrektora instytutu wniosek studenta, kieruj�c si�
mo	liwo
ciami Uczelni. 

4. Dyrektor instytutu wyznacza opiekuna naukowego studenta ubiegaj�cego si�  
o indywidualny program studiów, w tym plan studiów.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawiera�: 

1) opis dotychczasowych osi�gni��, predyspozycji i mo	liwo
ci studenta oraz 
jego oczekiwania; 

2) dokumentacj� osi�gni�� w zakresie studiowanego kierunku; 

3) projekt indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów  
opracowany przez opiekuna naukowego we współpracy  
z zainteresowanym studentem; 

4) organizacj� indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów 
zatwierdzon� przez dyrektora instytutu (harmonogram zalicze�, 
egzaminów itp.). 
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6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien by� zło	ony do rektora na trzydzie
ci 
dni przed rozpocz�ciem semestru. 

7. Student obj�ty indywidualnym programem studiów, w tym planem studiów, mo	e 
dodatkowo realizowa� w ci�gu jednego roku akademickiego program kształcenia 
z zakresu wybranego modułu kształcenia. 

8. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów powinien opiera� si� na: 

1) efektach kształcenia obowi�zuj�cych na danym kierunku; 

2) dodatkowych efektach kształcenia, dostosowanych do uzdolnie�
indywidualnych studenta, zatwierdzonych przez Senat. 

9. Decyzj�, o której mowa w ust. 3, wydaje si� na czas okre
lony. 

10. Studia według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów nie mog�
trwa� krócej ni	 studia w trybie zwykłym. 

11. Student traci prawo do studiów według indywidualnego programu studiów, w tym 
planu studiów, je	eli nie wypełnił w terminie obowi�zków okre
lonych w decyzji,  
o której mowa w ust. 3. 

12. Uczelnia nie prowadzi indywidualnych studiów mi�dzyobszarowych. 

13. Student mo	e realizowa� cz�
� indywidualnego programu studiów, w tym planu 
studiów w innej jednostce uczelni lub w innej uczelni.  

§ 12 

1. Dyrektor na wniosek studenta b�d�cego osob� niepełnosprawn� mo	e wyrazi�
zgod� na indywidualne warunki i tryb odbywania zaj�� dydaktycznych na okres 
jednego roku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest przez studenta w dowolnym 
terminie po zaopiniowaniu go przez pełnomocnika rektora ds. osób 
niepełnosprawnych. Do wniosku nale	y zał�czy� dokument potwierdzaj�cy 
niepełnosprawno
�.  

3. Dyrektor instytutu jest zobowi�zany do dostosowania warunków odbywania 
studiów oraz sposobu przeprowadzania zalicze� i egzaminów do rodzaju  
i stopnia niepełnosprawno
ci studenta poprzez: 

1) realizacj� zaj�� w grupach wybranych przez studenta; 

2) zwolnienie studenta z obowi�zku, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3; 

3) ustalenie, w porozumieniu z prowadz�cym przedmiot/moduł  
i zainteresowanym studentem, terminów zalicze� przedmiotów/modułów 
oraz egzaminów; 

4) realizacj� innej formy zaj�� wychowania fizycznego. 

4. Student b�d�cy osob� niepełnosprawn� ma prawo do: 

1) korzystania z pomocy pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych; 
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2) korzystania z zasobów bibliotecznych na preferencyjnych zasadach; 

3) dost�pu do miejsc parkingowych na terenie Uczelni; 

4) korzystania z dodatkowych urz�dze� podczas zaj�� (np. dyktafonu, 
powi�kszalnika); 

5) zakwaterowania w domu akademickim w warunkach dostosowanych  
do stopnia niepełnosprawno
ci. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu mo	e zezwoli�  
na obecno
� w zaj�ciach asystenta osoby niepełnosprawnej. 

6. O indywidualne warunki i tryb odbywania zaj�� dydaktycznych mog� ubiega� si�
równie	 studenci: 

1) uczestnicz�cy w pracach badawczych; 

2) odbywaj�cy cz�
� studiów w uczelniach zagranicznych; 

3) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. W odniesieniu do studentów okre
lonych w ust. 6 dyrektor instytutu mo	e 
zezwoli� na warunki odbywania studiów okre
lone w ust. 3 pkt 1-3 na jeden 
semestr. 

§ 13 

Student przyj�ty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia si�: 

1) zwolniony jest z obowi�zku realizacji zaj��, których efekty zostały uznane 
w procesie potwierdzania efektów uczenia si�; 

2) uzyskuje liczb� punktów ECTS przyporz�dkowan� do uznanego 
przedmiotu/modułu; 

3) ocen� ko�cow� dla przedmiotu zaliczonego w trybie weryfikacji efektów 
uczenia si� przypisan� ma z urz�du do karty okresowych osi�gni��
studenta; 

4) zwolniony jest z cz�
ci opłaty za ten semestr, w którym realizowany jest 
przedmiot uznany w wyniku potwierdzenia efektów uczenia si�  
(na studiach niestacjonarnych); 

5) ma prawo ubiega� si� o studiowanie według indywidualnego planu studiów 
i do opieki naukowej. 

III. PRAWA I OBOWI�ZKI STUDENTA 

§ 14 

1. Student ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy, umiej�tno
ci oraz kompetencji społecznych, 
uczestnicz�c w zaj�ciach dydaktycznych i korzystaj�c z pomocy oraz 
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wiedzy nauczycieli akademickich, jednostek organizacyjnych  
i administracyjnych Uczelni; 

2) uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych i zespołów 
naukowych; 

3) rozwijania zainteresowa� kulturalnych, turystycznych i sportowych  
w istniej�cych lub tworzonych, zgodnie z ustaw�, kołach i organizacjach 
młodzie	owych oraz korzystania w tym celu z urz�dze� i 
rodków Uczelni; 

4) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Uczelni 
za po
rednictwem swoich przedstawicieli; 

5) otrzymywania pomocy materialnej i korzystania z zakwaterowania  
w domu akademickim na zasadach okre
lonych odr�bnym regulaminem; 

6) udziału w zapewnianiu i doskonaleniu jako
ci kształcenia w Uczelni 
poprzez wyra	anie opinii na temat ró	nych aspektów jako
ci kształcenia  
z wykorzystaniem narz�dzi stosowanych przez Uczelni�; 

7) uczestnictwa w zaj�ciach dydaktycznych nieobj�tych planem studiów. 

2. Student mo	e odbywa� cz�
� swoich studiów w innej uczelni w kraju lub  
za granic�. Czas trwania studiów w innej uczelni oraz zasady zaliczenia 
zrealizowanych tam zaj��, zgodnie z europejskim systemem akumulacji punktów 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), okre
laj� warunki 
programów wymiany studentów. Warunki wymiany studentów w przypadku 
krajów, w których system ten nie został wprowadzony, a z którymi Uczelnia 
prowadzi współprac�, okre
laj� wcze
niejsze uzgodnienia programów 
kształcenia i form zaliczenia przedmiotów/modułów. 

3. Student, który w czasie pobytu w innej uczelni w kraju lub za granic� nie osi�gn�ł 
efektów kształcenia przewidzianych programem uczelni macierzystej na dany 
semestr studiów, uzyskuje zaliczenie semestru z długiem kredytowym.

4. Student, o którym mowa w ust. 3, jest zobowi�zany do uzupełnienia ró	nic 
programowych w terminie okre
lonym przez dyrektora instytutu.  

§ 15 

1. Do podstawowych obowi�zków studenta nale	y: 

1) zdobywanie wiedzy, umiej�tno
ci i kompetencji społecznych;  

2) post�powanie zgodne z tre
ci� 
lubowania; 

3) przestrzeganie postanowie� Regulaminu studiów; 

4) dbanie o mienie Uczelni; 

5) terminowe rozliczanie si� w sekretariacie z kolejnych etapów studiów; 

6) niezwłoczne, pisemne powiadamianie sekretariatu o zmianie stanu 
cywilnego, nazwiska, adresu zameldowania i zamieszkania, a tak	e  
o utracie lub zniszczeniu legitymacji studenckiej. 
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2. Za naruszenie przepisów obowi�zuj�cych w Uczelni oraz za czyny uchybiaj�ce 
godno
ci studenta, student ponosi odpowiedzialno
� dyscyplinarn�. 

3. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekaj�: 

1) komisja dyscyplinarna; 

2) odwoławcza komisja dyscyplinarna. 

4. Karami dyscyplinarnymi s�: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z ostrze	eniem; 

4) zawieszenie w okre
lonych prawach studenta na okres do jednego roku; 

5) wydalenie z Uczelni. 

IV. PRZENIESIENIA, WZNOWIENIA 

§ 16 

1. Student mo	e przenie
� si� z innej uczelni na mocy decyzji wydanej przez 
dyrektora instytutu przyjmuj�cego, je	eli spełnił obowi�zki wynikaj�ce z przepisów 
uczelni, w której studiował, potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej tej uczelni. Przeniesienie si� z innej uczelni mo	e by� realizowane 
w ramach studiowanego dotychczas kierunku albo mo	e by� zwi�zane ze zmian�
kierunku.

2. Student mo	e zmieni� kierunek studiów i przenie
� si� z instytutu do instytutu  
w ramach Uczelni za zgod� dyrektora instytutu przyjmuj�cego, je	eli wywi�zał si�
ze wszystkich obowi�zków w instytucie, w którym studiował, co zostało 
potwierdzone przez dyrektora opuszczanego instytutu.  

3. Student mo	e ubiega� si� o  zmian� kierunku lub specjalno
ci w ramach instytutu. 

4. Przy przenoszeniu zaj�� zaliczonych w innej uczelni lub innym instytucie student 
otrzymuje punkty ECTS za osi�gni�te efekty kształcenia z wył�czeniem efektów 
kształcenia uznanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia si� w innej uczelni. 

5. Decyzj� lub zgod� na przeniesienie zaj�� w przypadkach okre
lonych w ust. 1 i 2 
podejmuje si�, na wniosek studenta, po zapoznaniu si� z przedstawion� przez 
studenta dokumentacj� przebiegu studiów odbytych w innej uczelni lub innym 
instytucie.  

6. Podejmuj�c decyzj� lub zgod� na przeniesienie zaj��, uwzgl�dnia si� efekty 
kształcenia uzyskane w innej uczelni, innym instytucie lub na innym kierunku 
studiów w wyniku realizacji zaj�� i praktyk odpowiadaj�cych zaj�ciom i praktykom 
okre
lonym w planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów,  
na którym student b�dzie studiował.  
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7. Studenci, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 musz� uzupełni� ró	nice programowe 
wynikaj�ce z porównania efektów kształcenia dotychczas osi�gni�tych  
z obowi�zuj�cymi na podejmowanym kierunku studiów.  Czas uzupełnienia ró	nic 
programowych nie powinien przekroczy� jednego roku. Wykaz ró	nic 
programowych oraz ostateczny termin ich uzupełnienia ustala dyrektor instytutu. 

8. Do kart okresowych osi�gni�� studenta wpisuje si� oceny z przenoszonych zaj��, 
które potwierdza dyrektor instytutu. 

9. Dyrektor instytutu podejmuje decyzje lub wyra	a zgod� w sprawach, o których 
mowa w ust. 3-7.  

10. Student mo	e przenie
� si� do innej uczelni, je
li uzyska zgod� kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmuj�cej oraz otrzyma 
potwierdzenie wywi�zania si� ze wszystkich obowi�zków wynikaj�cych  
z przepisów uczelni macierzystej. 

11. Na wniosek uczelni przyjmuj�cej studenta jego dokumenty zostaj� przekazane tej 
uczelni po wypełnieniu 
wiadectwa odej
cia. 

§ 17 

1. Student, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu, mo	e zmieni� form� studiów  
ze stacjonarnej na niestacjonarn�.  

2. Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,  
a w przypadku studiów drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru, 
mo	e zmieni� form� studiów z niestacjonarnej na stacjonarn� po uzyskaniu 
zgody dyrektora instytutu. Wniosek w tej sprawie powinien by� zło	ony przez 
studenta nie póniej ni	 siedem dni przed rozpocz�ciem kolejnego semestru.  

3. Zgod� na zmian� formy studiów, o której mowa w ust. 2 udziela dyrektor 
instytutu, kieruj�c si� mo	liwo
ciami Uczelni. 

§ 18 

1. Student, który po zaliczeniu pierwszego semestru został skre
lony z listy 
studentów, ma prawo ubiega� si� o wznowienie studiów na tym samym kierunku.  

2. Studia mo	na wznowi� na semestrze kolejnym, nast�puj�cym po semestrze 
zaliczonym, z zastrze	eniem, 	e nie dotyczy to ostatniego semestru studiów. 

3. Zgod� na wznowienie studiów wydaje dyrektor instytutu. 

4. Student mo	e uzyska� zezwolenie na wznowienie studiów tylko jeden raz. 
W szczególnych przypadkach rektor mo	e wyrazi� zgod� na ponowne 
wznowienie. 

5. Podj�cie studiów na zasadzie okre
lonej w ust. 1 dotyczy osób, których przerwa  
w studiach nie przekroczyła pi�ciu lat. 

6. Wznowienie studiów zwi�zane z powtarzaniem semestru jest odpłatne  
na zasadach okre
lonych odr�bnymi przepisami.  
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7. Wznowienie studiów zwi�zane z powtarzaniem semestru zachodzi w przypadku, 
gdy student w semestrze, w którym został skre
lony z listy studentów, uzyskał  
co najmniej jedno zaliczenie potwierdzone wpisem w dokumentacji przebiegu 
studiów. 

V. ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW / MODUŁÓW KSZTAŁCENIA 

§ 19 

1. Na pierwszych zaj�ciach prowadz�cy informuje studentów o warunkach 
uzyskania zaliczenia przedmiotu/modułu, które po
wiadcza uzyskanie przez 
studenta zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ka	dy przedmiot/moduł kształcenia przewidziany w planie studiów ko�czy si�
ocen� wpisan� w elektronicznym systemie obsługi studentów, do którego student 
ma udost�pniony wgl�d przez aktywne konto (indywidualny login i hasło).

3. W Uczelni obowi�zuje nast�puj�ca skala ocen: 

– bardzo dobry  – 5,0   – A 
– plus dobry   – 4,5   – B 
– dobry   – 4,0   – C 
– plus dostateczny  – 3,5   – D 
– dostateczny   – 3,0            – E 
– niedostateczny  – 2,0   – F (ocena niezaliczaj�ca). 

4. W wyj�tkowych przypadkach dyrektor instytutu mo	e zleci� nauczycielowi 
akademickiemu, innemu ni	 prowadz�cy przedmiot/moduł, przeprowadzenie 
zaliczenia i wpisanie oceny w elektronicznym systemie obsługi studentów. 

5. Nieuzyskanie zaliczenia przedmiotu/modułu w ustalonym terminie skutkuje 
wpisaniem przez prowadz�cego oceny niedostatecznej. 

6. Wyniki zalicze� przedmiotów/modułów podawane s� do wiadomo
ci studentom 
poprzez umieszczenie ich w elektronicznym systemie obsługi studentów. 

7. �redni� ocen z semestru jest 
rednia arytmetyczna (zaokr�glona do dwóch 
miejsc po przecinku) wszystkich ocen uzyskanych w danym semestrze. 

§ 20  

1. System akumulacji punktów ECTS słu	y realizacji idei mobilno
ci studentów 
zarówno pomi�dzy krajowymi, jak i zagranicznymi uczelniami. 

2. Liczba punktów ECTS przyporz�dkowana poszczególnym przedmiotom/modułom 
odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego 
przedmiotu/modułu. Nakład pracy obejmuje zarówno prac� studenta w czasie 
zaj�� zorganizowanych w Uczelni, jak i jego prac� własn�. 

3. Warunkiem uzyskania punktów ECTS przypisanych danemu 
przedmiotowi/modułowi jest osi�gni�cie zało	onych efektów kształcenia 
potwierdzone ocen�. 
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4. Punkty ECTS s� przyporz�dkowane wszystkim przedmiotom/modułom 
wyst�puj�cym w planie studiów.  

5. Liczba punktów ECTS niezb�dna do zaliczenia semestru wynosi co najmniej 30.  

6. Informacja o uzyskanych punktach ECTS odnotowywana jest w elektronicznym 
systemie obsługi studentów oraz w karcie okresowych osi�gni�� studenta. 

§ 21 

1. Terminy zaliczenia przedmiotów/modułów w sesji zaliczeniowej ustala nauczyciel 
akademicki przeprowadzaj�cy egzamin (odpowiedzialny za przedmiot/moduł),  
a zatwierdza dyrektor instytutu. 

2. Studenci mog� uzyskiwa� zaliczenia przed sesj� zaliczeniow�, je	eli zrealizowali 
wszystkie formy zaj�� z danego przedmiotu/modułu. Zaliczenie takie jest 
traktowane jako zaliczenie w pierwszym terminie. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecno
� studenta w ustalonym terminie zaliczenia 
przedmiotu/modułu skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. 

4. W przypadku choroby, potwierdzonej za
wiadczeniem lekarskim, lub innych 
wa	nych okoliczno
ci losowych w okresie trwania sesji zaliczeniowej student ma 
prawo ubiega� si� o jej przedłu	enie. W tym przypadku nie stosuje si� przepisu  
ust. 3. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroby, urazu, kontuzji, ci�	y),  
dyrektor instytutu mo	e wyrazi� zgod� na przesuni�cie terminu zaliczenia zaj��  
praktycznych i zaj�� klinicznych realizowanych na kierunkach Piel�gniarstwo, 
Ratownictwo medyczne i Fizjoterapia oraz zaj�� z wychowania fizycznego, 
realizowanych na wszystkich kierunkach, na kolejny semestr i zaliczenie 
semestru z długiem kredytowym.  

6. Student, o którym mowa w ust. 5, zachowuje prawa okre
lone w § 24 pkt 1-2. 

7. Student ma obowi�zek niezwłocznie poinformowa� dyrektora o przyczynach 
uniemo	liwiaj�cych udział w wyznaczonych terminach.  

§ 22 

1. Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy z ka	dego niezaliczonego 
przedmiotu/modułu. 

2. Do poprawkowych zalicze� przedmiotów/modułów w danym semestrze studenci 
przyst�puj� do ko�ca trwania poprawkowej sesji zaliczeniowej. 

§ 23 

1. Dyrektor instytutu na wniosek studenta kwestionuj�cego zasadno
� otrzymanej 
oceny mo	e zarz�dzi� komisyjne zaliczenie przedmiotu/modułu. Termin zło	enia 
wniosku upływa siódmego dnia od daty zako�czenia poprawkowej sesji 
zaliczeniowej.  
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2. Komisyjne zaliczenie przedmiotu/modułu odbywa si� przed komisj� powołan�
przez dyrektora instytutu, w skład której wchodz�:  

1) dyrektor lub zast�pca dyrektora jako przewodnicz�cy komisji; 

2) osoba prowadz�ca przedmiot/moduł; 

3) specjalista z zakresu przedmiotu/modułu obj�tego zaliczeniem lub 
egzaminem; 

4) opiekun roku albo inny nauczyciel akademicki, na wniosek studenta; 

5) obserwator wskazany przez studenta. 

3. Komisyjne zaliczenie przedmiotu/modułu przeprowadza si� w ci�gu czternastu 
dni od daty zło	enia wniosku. 

4. Informacja o terminie komisyjnego zaliczenia przedmiotu/modułu powinna by�
przekazana studentowi co najmniej na trzy dni przed jego przeprowadzeniem. 

5. W przypadku rozbie	no
ci zda� członków komisji egzaminacyjnej, przy równej 
liczbie głosów, ostateczn� ocen� ustala przewodnicz�cy.   

6. Ocena z komisyjnego zaliczenia przedmiotu/modułu wpisywana jest przez 
przewodnicz�cego komisji do dokumentacji przebiegu studiów.  

7. Wynik post�powania komisyjnego jest ostateczny. 

8. W przypadku negatywnego wyniku lub nieprzyst�pienia bez usprawiedliwienia  
(co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej) do komisyjnego 
zaliczenia przedmiotu/modułu dyrektor instytutu podejmuje czynno
ci lub wnioski 
przewidziane w § 23 lub § 27 niniejszego regulaminu. 

VI. POWTARZANIE ZAJ��

§ 24 

Student, który nie zaliczył semestru w terminie okre
lonym w harmonogramie 
organizacji roku akademickiego, mo	e ubiega� si� o zezwolenie kolejno na: 

1) wpis warunkowy z długiem kredytowym; 

2) powtarzanie przedmiotu/modułu z długiem kredytowym; 

3) powtarzanie semestru.  

§ 25 

1. Zezwolenie na wpis warunkowy z długiem kredytowym, o którym mowa w § 24 
pkt 1, w semestrze kolejnym mo	e otrzyma� student, który nie uzyskał zaliczenia 
z nie wi�cej ni	 dwóch przedmiotów/modułów, z wyj�tkiem ostatniego semestru 
studiów. Student ostatniego semestru studiów kierowany jest w takiej sytuacji,  
na swój wniosek, na powtarzanie semestru.   
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2. Zgod� na warunkowe kontynuowanie studiów wydaje dyrektor instytutu  
na wniosek studenta. 

3. Studentowi, który uzyskał wpis warunkowy na semestr kolejny, dyrektor instytutu 
wyznacza ostateczny termin uregulowania zaległo
ci, który nie mo	e przekroczy�
sze
ciu tygodni od daty zako�czenia poprawkowej sesji zaliczeniowej. 

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy studenckich praktyk zawodowych oraz studentów 
odbywaj�cych cz�
� studiów na innej uczelni lub za granic�. 

5. Student, który nie uzyskał zaliczenia z obozu szkoleniowego lub pleneru 
artystycznego, mo	e otrzyma� zezwolenie na wpis warunkowy na dwa kolejne 
semestry, z zastrze	eniem ust. 1. 

6. W przypadku studenta, o którym mowa w ust. 5, termin uregulowania zaległo
ci 
nie mo	e przekroczy� drugiego kolejnego semestru. 

§ 26 

1. Student mo	e uzyska� zgod� dyrektora instytutu na powtarzanie 
przedmiotu/modułu, o którym mowa w § 24 pkt 2, je
li nie uzyskał pozytywnej 
oceny tylko z jednego przedmiotu/modułu w danym semestrze. W przypadku 
braku mo	liwo
ci powtórzenia przedmiotu/modułu przed upływem planowanego 
terminu uko�czenia studiów, obowi�zuje procedura okre
lona w § 27. 

2. Student zostaje wpisany na kolejny semestr z długiem kredytowym  
z obowi�zkiem zaliczenia powtarzanego przedmiotu/modułu w nast�pnym roku 
akademickim. 

3. Powtarzanie przedmiotu/modułu jest odpłatne. Zasady odpłatno
ci reguluj�
odr�bne przepisy.  

§ 27 

1. Dyrektor instytutu, na wniosek studenta mo	e wyrazi� zgod� na powtarzanie 
semestru, o którym mowa w § 24 pkt 3, gdy student nie uzyskał zaliczenia 
semestru. 

2. Studenta, który powtarza semestr, nie obowi�zuje składanie egzaminów  
i uzyskiwanie zalicze� z przedmiotów/modułów, za które uzyskał punkty ECTS. 

3. Student, który powtarza semestr jest zobowi�zany do uzupełnienia ró	nic 
programowych.  

4. Wpisu ocen i przeniesienia punktów ECTS, o których mowa w ust. 2, dokonuje 
dyrektor instytutu. 

5. Student zachowuje uprawnienia studenckie: 

1) w okresie powtarzania semestru; 

2) w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru, z wył�czeniem prawa  
do korzystania z pomocy materialnej. 
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VII. SKRE�LENIE Z LISTY STUDENTÓW 

§ 28 

1. Rektor, na wniosek dyrektora instytutu, skre
la studenta z listy studentów,  
w przypadku: 

1) niepodj�cia studiów; 

2) rezygnacji ze studiów; 

3) niezło	enia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4) ukarania kar� dyscyplinarn� wydalenia z Uczelni. 

2. Rektor, na wniosek dyrektora instytutu, mo	e skre
li� studenta z listy studentów, 
w przypadku:  

1) stwierdzenia braku post�pów w nauce (dwukrotne niezaliczenie 
przedmiotu/modułu);  

2) nieuzyskania zaliczenia semestru w okre
lonym terminie; 

3) niewniesienia opłat zwi�zanych z odbywaniem studiów; 

4) niepodpisania przez studenta przedło	onej przez uczelni� umowy  
o warunkach odpłatno
ci za studia lub usługi edukacyjne. 

3. Niepodj�cie studiów jest rozumiane jako nieusprawiedliwione:  

1) niepodpisanie aktu 
lubowania, nieprzyst�pienie do zaj�� dydaktycznych; 

2) niestawienie si� na zaj�ciach po zako�czonym urlopie 

–  w terminie czternastu dni od, okre
lonego w zarz�dzeniu rektora, dnia 
rozpocz�cia zaj�� dydaktycznych w semestrze. 

4. Student rezygnuj�cy z kontynuowania studiów niezwłocznie składa na pi
mie 
dyrektorowi instytutu o
wiadczenie o rezygnacji ze studiów. Za dat� zło	enia 
o
wiadczenia o rezygnacji ze studiów przyjmuje si� dzie� wpływu o
wiadczenia 
do sekretariatu instytutu. 

VIII. STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 

§ 29 

1. Studenckie praktyki zawodowe stanowi� integraln� cz�
� procesu kształcenia  
i podlegaj� obowi�zkowemu zaliczeniu. 

2. Praktyki zawodowe wpisuje si� do dokumentacji przebiegu studiów wraz z innymi 
zaj�ciami dydaktycznymi ustalonymi planem studiów. 

3. Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, 
którego program przewiduje realizacj� tych zaj��. 
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4. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył studenckiej praktyki 
zawodowej w wyznaczonym terminie, dyrektor instytutu mo	e zezwoli� na jej 
realizacj� w innym terminie. Przesuni�cie terminu realizacji tych zaj�� zostaje 
odnotowane w elektronicznym systemie obsługi studentów. 

5. Przesuni�cie terminu realizacji studenckiej praktyki zawodowej na okres  
po zako�czeniu semestru uniemo	liwia zaliczenie tego semestru w wyznaczonym 
terminie. Student mo	e uzyska� wpis warunkowy z długiem kredytowym  
na nast�pny semestr z dłu	szym terminem uzupełnienia zaliczenia praktyk. 
Ostateczny termin zaliczenia praktyk okre
la dyrektor instytutu. 

6. Program studenckiej praktyki zawodowej, zatwierdzony przez dyrektora instytutu, 
otrzymuj� studenci przed jej rozpocz�ciem. 

7. Praktyk� zalicza nauczyciel akademicki b�d�cy opiekunem praktyk z ramienia 
Uczelni. 

8. Udział studenta w pracach obozu naukowego lub naukowo-badawczego,  
a tak	e w pracach naukowych, realizowanych przez nauczyciela akademickiego, 
mo	e by� podstaw� do zaliczenia cz�
ci studenckiej praktyki zawodowej, je	eli 
program obozu lub zakres prac prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela 
prowadz�cego badania odpowiada wymogom okre
lonym w programie praktyki 
danego kierunku lub specjalno
ci.  

9. Wykonywana praca zawodowa mo	e by� podstaw� do zaliczenia studenckiej 
praktyki zawodowej w przypadku zgodno
ci wykonywanych obowi�zków  
z programem praktyki.  

10. Student mo	e zosta� odwołany z praktyki zawodowej w przypadku naruszenia 
warunków umowy lub porozumienia zawartego pomi�dzy Uczelni� a zakładem 
pracy. 

11. Szczegółow� organizacj� praktyk realizowanych w poszczególnych instytutach 
reguluj� odr�bne przepisy. 

IX. URLOPY 

§ 30 

1. W ci�gu całego okresu studiów student ma prawo do: 

1) urlopu rocznego; 

2) urlopu zdrowotnego. 

2. Urlop roczny jest udzielany od nast�pnego semestru po semestrze zaliczonym  
i mo	e by� udzielony jeden raz w ci�gu całego cyklu kształcenia. 

3. Urlop zdrowotny jest przyznawany na podstawie dokumentacji medycznej. 

4. Na wniosek studenta dyrektor instytutu wyra	a zgod� na przyznanie urlopu,  
o którym mowa w ust. 1. Wniosek nale	y zło	y� w terminie jednego tygodnia  
od daty zaistnienia okoliczno
ci uzasadniaj�cych skierowanie na urlop.  
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5. Udzielenie urlopu odnotowuje si� w dokumentacji przebiegu studiów studenta. 

6. Za zgod� dyrektora instytutu student mo	e w trakcie urlopu bra� udział  
w niektórych zaj�ciach oraz przyst�pi� do ich zaliczania. 

7. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta,  
z wył�czeniem prawa do otrzymywania pomocy materialnej. 

X. WYRÓ�NIENIA 

§ 31 

1. Studenci wyró	niaj�cy si� szczególnymi wynikami w nauce, post�puj�cy zgodnie 
z tre
ci� 
lubowania i regulaminem studiów, mog� otrzyma�: 

1) dyplom uznania od rektora; 

2) dyplom uznania od dyrektora instytutu. 

2. Wyró	nienia uzyskane przez studenta wpisywane s� do dokumentacji przebiegu 
studiów. 

XI. PRACA DYPLOMOWA

§ 32 

1. Student zobowi�zany jest zło	y� prac� dyplomow�, do ostatniego dnia zaj��
semestru przewidzianego w organizacji roku akademickiego.  

2. Dopuszcza si� mo	liwo
� przedłu	enia terminu zło	enia pracy o trzy miesi�ce  
za zgod� dyrektora w przypadku: 

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim; 

2) niemo	no
ci przygotowania pracy dyplomowej w obowi�zuj�cym terminie 
z uzasadnionych przyczyn. 

3. Je	eli nieobecno
� promotora mogłaby wpłyn�� na opónienie terminu zło	enia 
pracy przez studenta, dyrektor instytutu wyznacza osob�, która przejmie 
obowi�zek kierowania prac� dyplomow� studenta.  

4. Zmiana promotora pracy w okresie ostatnich sze
ciu miesi�cy przed terminem 
uko�czenia studiów mo	e stanowi� podstaw� do przedłu	enia terminu zło	enia 
pracy dyplomowej na zasadach okre
lonych w ust. 2 pkt 2. 

5. Rektor, w wyj�tkowo uzasadnionych przypadkach, mo	e ustali� nowy termin 
zło	enia pracy z pomini�ciem terminów ustalonych w ust�pach poprzedzaj�cych. 

6. W okresie przedłu	enia terminu zło	enia pracy dyplomowej student zachowuje 
prawa studenckie z wył�czeniem prawa do otrzymywania pomocy materialnej. 



18

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� mo	liwo
� zmiany 
promotora pracy dyplomowej podczas jej realizacji. Warunki zmiany promotora 
okre
la dyrektor instytutu.  

§ 33 

1. Student, który nie zło	ył pracy dyplomowej w ustalonych terminach, zostaje
skre
lony z listy studentów i mo	e ubiega� si� o wznowienie studiów.  

2. W stosunku do studenta, o którym mowa w ust. 1, dyrektor instytutu  
decyduje o mo	liwo
ci kontynuowania rozpocz�tego tematu pracy dyplomowej 
lub o przydzieleniu nowego lub o zmianie promotora.

§ 34 

1. Student wykonuje prac� dyplomow� pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, 
posiadaj�cego tytuł lub stopie� naukowy. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, za zgod� Senatu, promotorem pracy dyplomowej mo	e by�
nauczyciel akademicki z tytułem zawodowym magistra lub równorz�dnym.   

2. Dyrektor instytutu mo	e zleci� promotorstwo pracy dyplomowej nauczycielowi 
akademickiemu spoza Uczelni, posiadaj�cemu tytuł lub stopie� naukowy.   

3. Temat pracy dyplomowej powinien by� zwi�zany z przygotowaniem do zawodu,  
a na studiach drugiego stopnia dodatkowo obejmowa� zagadnienie naukowe 
zwi�zane z kierunkiem studiów i zosta� wybrany nie póniej ni	 jeden rok przed 
terminowym uko�czeniem studiów.   

4. Praca dyplomowa mo	e by� przygotowana w j�zyku obcym po uzyskaniu zgody 
przez promotora tej pracy. 

5. Przepis ust. 4 nie znajduje zastosowania na kierunku Filologia, na którym prace 
przygotowywane s� w j�zyku danej specjalno
ci.  

6. Prac� dyplomow� mo	e stanowi� praca pisemna, opublikowany artykuł, praca 
projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego 
oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.  

7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent.  

8. W przypadku, gdy ocena wystawiona przez recenzenta jest niedostateczna, 
dyrektor powołuje drugiego recenzenta. W przypadku oceny niedostatecznej 
wystawionej przez drugiego recenzenta, student nie mo	e by� dopuszczony  
do egzaminu dyplomowego i zostaje skre
lony z listy studentów.  

9. Ocena z pracy dyplomowej jest 
redni� arytmetyczn� pozytywnych ocen 
wystawionych przez promotora i recenzenta. 

10. Przy ustalaniu ko�cowej oceny z pracy dyplomowej, o której mowa w ust. 9, 
stosuje si� zasad�: 

3,0   – 3,25  dostateczny   (3,0) 
3,26 – 3,75  plus dostateczny  (3,5) 
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3,76 – 4,25  dobry    (4,0) 
4,26 – 4,75  plus dobry   (4,5) 
4,76 – 5,0  bardzo dobry  (5,0). 

11. Pisemna praca dyplomowa podlega obowi�zkowemu sprawdzeniu  
z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracuj�cego  
z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

12. Zasady funkcjonowania Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac (ASAP) dla 
studentów Uczelni okre
la regulamin antyplagiatowy  ustalony przez rektora  
w drodze zarz�dzenia. 

13. Szczegółowe zasady dotycz�ce wyboru tematu pracy dyplomowej, wymogów 
edytorskich, realizacji i oceny pracy dyplomowej, stosowanych wzorów oceny 
pracy i protokołu egzaminu dyplomowego okre
la ramowy regulamin 
dyplomowania studentów ustalony przez rektora w drodze zarz�dzenia. 

XII. EGZAMIN DYPLOMOWY 

§ 35 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów/modułów przewidzianych    
w planie studiów dla danego kierunku; 

2) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej; 

3) zło	enie wszystkich wymaganych dokumentów. 

2. Egzamin dyplomowy odbywa si� przed komisj� egzaminacyjn� powołan� przez 
dyrektora instytutu.  

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodz�: 

1) przewodnicz�cy – dyrektor instytutu lub osoba przez niego wyznaczona; 

2) promotor; 

3) recenzent pracy lub nauczyciel akademicki reprezentuj�cy dan� dziedzin�
nauki. 

4. W skład komisji egzaminacyjnej w charakterze obserwatora mo	e wchodzi�
przedstawiciel pracodawców. 

5. W składzie komisji egzaminacyjnej powinni znajdowa� si� nauczyciele 
akademiccy co najmniej ze stopniem naukowym. 

6. W przypadku instytutów kształc�cych nauczycieli w skład komisji powinien by�
powołany nauczyciel przedmiotów/modułów bloku przygotowania 
pedagogicznego. 

7. Egzamin dyplomowy winien odby� si� w terminie nieprzekraczaj�cym dwóch 
miesi�cy od daty zło	enia pracy dyplomowej.  
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8. W przypadku przedłu	enia terminu zło	enia pracy dyplomowej, o którym mowa  
w § 32, egzamin dyplomowy powinien odby� si� w terminie nieprzekraczaj�cym 
jednego miesi�ca od daty zło	enia pracy dyplomowej. 

9. Na wniosek studenta i promotora egzamin dyplomowy mo	e mie� form� otwart�, 
o czym informuje si�, nie póniej ni	 siedem dni przed egzaminem, na stronie 
internetowej instytutu. Osoby zaproszone oraz zainteresowane takim egzaminem 
nie mog� zadawa� pyta�. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, skierowany do dyrektora instytutu, nale	y 
zło	y� wraz z prac� dyplomow�.  

§ 36 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z zastrze	eniem ust. 2. 

2. Egzamin dyplomowy na kierunkach: Fizjoterapia, Piel�gniarstwo, Ratownictwo 
medyczne oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych składa si�  
z dwóch cz�
ci podlegaj�cych odr�bnym kryteriom oceniania: 

1) cz�
ci teoretycznej (teoretyczny egzamin dyplomowy); 

2) cz�
ci praktycznej (praktyczny egzamin dyplomowy).  

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, o których mowa 
w ust. 2, okre
la dyrektor instytutu i podaje do wiadomo
ci studentów na dwa 
miesi�ce przed ko�cem ostatniego semestru studiów. 

4. Na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu, egzamin 
dyplomowy mo	e by� przeprowadzony w j�zyku obcym. Wniosek nale	y zło	y�  
w dniu składania pracy dyplomowej.  

5. Przepis ust. 4 nie znajduje zastosowania w procedurze przeprowadzania 
egzaminu na kierunku Filologia, na którym egzamin odbywa si� w j�zyku danej 
specjalno
ci.  

6. Egzamin dyplomowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna si� zaprezentowaniem 
przez studenta podstawowych tre
ci pracy dyplomowej. Prezentacja podlega 
ocenie.  

7. Po dyskusji nad prac� dyplomow� student odpowiada na co najmniej trzy pytania  
z zakresu modułów realizowanych na kierunku studiów.  

8. Ocena z egzaminu dyplomowego jest 
redni� arytmetyczn� uzyskanych ocen,  
o których mowa w ust. 6 i 7, z zastrze	eniem ust. 10.  

9. Ocena z egzaminu dyplomowego składaj�cego si� z cz�
ci teoretycznej i cz�
ci 
praktycznej, o którym mowa w ust. 2, jest 
redni� arytmetyczn� ocen uzyskanych 
z tych dwóch cz�
ci egzaminu. 

10. Ocena z egzaminu dyplomowego jest niedostateczna w przypadku wystawienia 
za odpowiedzi wi�cej ni	 jednej oceny niedostatecznej. 

11. Przy ustalaniu ko�cowej oceny egzaminu dyplomowego stosuje si� skal� ocen 
okre
lon� w § 19, wyrównan� według  zasady: 
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3,0   – 3,25  dostateczny   (3,0) 
3,26 – 3,75  plus dostateczny  (3,5) 
3,76 – 4,25  dobry    (4,0) 
4,26 – 4,75  plus dobry   (4,5) 
4,76 – 5,0  bardzo dobry  (5,0) 

§ 37 

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 
nieprzyst�pienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych dyrektor instytutu wyznacza drugi termin egzaminu jako 
ostateczny. 

2. Powtórny egzamin nie mo	e si� odby� wcze
niej ni	 przed upływem dwóch 
miesi�cy i nie póniej ni	 przed ko�cem kolejnego semestru. 

3. W przypadku niezło	enia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dyrektor 
instytutu wnioskuje do rektora o skre
lenie z listy studentów. 

4. W celu umo	liwienia osobie skre
lonej z listy studentów przyst�pienia  
do egzaminu dyplomowego dyrektor instytutu mo	e wyrazi� zgod�  
na wznowienie studiów w ci�gu pół roku od daty skre
lenia, w dniu wyznaczonym 
na egzamin. 

5. Po wznowieniu studiów w tym trybie student ma prawo do jednego terminu 
egzaminu dyplomowego.   

XIII. UKO�CZENIE STUDIÓW 

§ 38 

1. Uko�czenie studiów nast�puje w dniu zło	enia egzaminu dyplomowego  
z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

2. Podstaw� obliczenia ostatecznego wyniku studiów, z zastrze	eniem ust. 3, s�: 

1) 
rednia arytmetyczna ocen z wszystkich przedmiotów/modułów obj�tych 
planem studiów – z uwzgl�dnieniem ocen niedostatecznych – uzyskanych 
w ci�gu całego okresu studiów (ł�cznie z semestrami powtarzanymi); 

2) 
rednia arytmetyczna ocen z pracy dyplomowej; 

3) 
rednia arytmetyczna ocen uzyskanych w trakcie egzaminu dyplomowego. 

3. Ostateczny wynik studiów stanowi sum�: 1/2 
redniej arytmetycznej z ocen 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 oraz po 1/4 
redniej arytmetycznej z ocen 
wymienionych w ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3. 

4. Przy ustalaniu oceny ostatecznej, która wpisywana jest na dyplomie, stosuje si�
skal� ocen okre
lon� w § 19, wyrównan� według  zasady:      
do       3,40  dostateczny   (3,0) 
3,41 – 3,80  plus dostateczny  (3,5) 
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3,81 – 4,20  dobry    (4,0) 
4,21 – 4,60  plus dobry   (4,5) 
4,61 – 5,0  bardzo dobry  (5,0) 

5. Absolwent otrzymuje dyplom uko�czenia studiów wy	szych pierwszego lub 
drugiego stopnia. 

XIV. WARUNKI I TRYB UCZESTNICZENIA UCZNIÓW  
W ZAJ�CIACH DYDAKTYCZNYCH 

§ 39 

1. W zaj�ciach przewidzianych tokiem studiów mog� uczestniczy� wybitnie 
uzdolnieni uczniowie szkół 
rednich. 

2. Wniosek o dopuszczenie ucznia do uczestnictwa w zaj�ciach składa dyrektor 
szkoły do rektora: 

1) do dnia 30 czerwca danego roku – w odniesieniu do zaj�� semestru 
zimowego; 

2) do dnia 31 stycznia danego roku – w odniesieniu do zaj�� semestru 
letniego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, ma w szczególno
ci zawiera�: 

1) imi� i nazwisko oraz wiek ucznia; 

2) profil klasy, do której ucz�szcza ucze�; 

3) uzasadnienie zawieraj�ce wskazanie uzdolnie� i osi�gni�� ucznia, jego 
zainteresowa� oraz 
redni� ocen uzyskan� za dotychczasowy okres 
nauki; 

4) wskazanie przedmiotów, w którym ucze� ma uczestniczy�. 

4. Rektor, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kieruje ucznia do grupy zaj�ciowej 
okre
lonego kierunku studiów. 

5. Ucze� uczestniczy w zaj�ciach i uzyskuje zaliczenie przedmiotu na zasadach 
przewidzianych dla studentów.  

6. Uczniowi nie wydaje si� indeksu, karty okresowych osi�gni�� studenta  
i legitymacji studenckiej. Informacj� dotycz�c� zaliczenia przedmiotu potwierdza 
si� za
wiadczeniem wydawanym przez rektora. 

7. Ucze�, który uczestniczył w zaj�ciach i został przyj�ty na studia w Uczelni, mo	e 
ubiega� si� o uznanie zaliczenia przedmiotu.   
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XV. PRZEPISY KO�COWE 

§ 40 

1. Dyrektorzy instytutów załatwiaj� sprawy studentów i podejmuj� decyzje okre
lone 
w niniejszym Regulaminie, z upowa	nienia rektora.  

2. W sprawach studenckich nieobj�tych Regulaminem, decyzje wydaje rektor. 

§ 41 

1. Decyzje wydawane przez rektora s� ostateczne. Student mo	e zwróci� si�  
z wnioskiem do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takim przypadku 
stosuje si� odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post�powania administracyjnego, dotycz�ce odwoła� od decyzji. 

2. Od decyzji rektora wydanej w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, studentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do s�du 
administracyjnego, na zasadach okre
lonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o post�powaniu przed s�dami administracyjnymi. 

§ 42 

1. Studenci maj� prawo zgłaszania skarg i wniosków do rektora. 

2. Załatwianie skarg i wniosków odbywa si� w trybie przepisów Kodeksu 
post�powania administracyjnego.  


