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UCHWAŁA Nr 2/2014 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

z dnia 21 lutego 2014 r. 
 
 zmieniająca regulamin studiów 
 
 

Na podstawie art. 161 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
W Regulaminie studiów przyjętym Uchwałą Nr 4/2012 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu studiów zmienionym Uchwałą Nr 43/2012 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniającą Regulamin 
studiów, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 2:  
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student po immatrykulacji podpisuje umowę o warunkach odpłatności za 
świadczone usługi edukacyjne i otrzymuje legitymację studencką.”, 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Uczelnia zapewnia studentowi dostęp do dokumentacji przebiegu 
studiów prowadzonej w formie elektronicznej za pośrednictwem 
elektronicznego systemu obsługi studentów.”, 

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Uczelnia, na prośbę studenta, wydaje studentowi potwierdzony wydruk  
z dokumentacji przebiegu studiów (karta okresowych osiągnięć studenta),  
a w przypadku studiowania na dwóch lub więcej kierunkach, odrębny 
wydruk dla każdego kierunku.”. 

2. W § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Dyrektor instytutu podaje studentom do wiadomości wykazy przedmiotów  
i obowiązujących w danym semestrze form zaliczeń.” 

3. W §19:  
1) ust 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Każdy przedmiot/moduł kształcenia przewidziany w planie studiów 
kończy się oceną wpisaną w elektronicznym systemie obsługi studentów.”, 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. W wyjątkowych przypadkach dyrektor instytutu może zlecić 
nauczycielowi akademickiemu, innemu niż prowadzący przedmiot/moduł, 
przeprowadzenie zaliczenia i wpisanie oceny w elektronicznym systemie 
obsługi studentów.” 

4. W § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Informacja o uzyskanych punktach ECTS odnotowywana jest  
w elektronicznym systemie obsługi studentów oraz w karcie okresowych 
osiągnięć studentów.” 



5. W § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Niepodjęcie studiów jest rozumiane jako nieusprawiedliwione niepodpisanie 
umowy w terminie czternastu dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych 
pierwszego semestru określonego w zarządzeniu rektora, a także w przypadku 
niezgłoszenia przez studenta gotowości podjęcia studiów niezwłocznie po 
zakończeniu urlopu, o którym mowa w § 30.” 

6. W § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył studenckiej praktyki 
zawodowej w wyznaczonym terminie, dyrektor instytutu może zezwolić na jej 
realizację w innym terminie. Przesunięcie terminu realizacji tych zajęć zostaje 
odnotowane w elektronicznym systemie obsługi studentów.”. 

7. W § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Egzamin dyplomowy na kierunkach: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, 
Ratownictwo medyczne oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych składa się z dwóch części podlegających odrębnym kryteriom 
oceniania: 

1) części teoretycznej (teoretyczny egzamin dyplomowy); 
2) części praktycznej (praktyczny egzamin dyplomowy).”. 

 
§ 2 

 
Uchwała obowiązuje dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 
2014/2015. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
               Przewodniczący Senatu 

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚLIPEK 

 
 

 
 

 
 
 
 


