
 1 

RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA W RADOMIU 

R E G U L A M I N   S T U D I Ó W 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Regulamin studiów w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu opracowany został na 

podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 

164 poz. 1365 z późn .zm.).) oraz ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach         

i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, stosownymi 

rozporządzeniami ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Statutem 

Radomskiej Szkoły Wyższej. 
 

§ 2 

Regulamin studiów dotyczy i obowiązuje studentów wszystkich form studiów prowadzonych 

w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu. 

 

§ 3 

 

1. Przyjęcie na studia w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu, zwanej dalej  „Uczelnią”, 

następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego zatwierdzonego przez Senat, co 

najmniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

2. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Po 

immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest 

dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów. Studenci studiów 

stacjonarnych otrzymują książeczkę zdrowia. 

 

§ 4 

1. Radomska Szkoła Wyższa uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji 

Punktów (ECTS - European Credit Transfer System). 

2. Dziekani wydziałów lub osoby wskazane przez dziekana pełnią rolę koordynatorów 

wydziałowych ECTS. 

 

§ 5 

 

1. Przełożonym wszystkich studentów w  Uczelni jest rektor. 
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2. Bezpośrednim przełożonym studentów jest dziekan. Dziekan sprawuje nadzór nad 

wszystkimi rodzajami studiów i zajęć, prowadzonych przez Uczelnię w ramach wydziału. 

3. Kształcenie w Radomskiej Szkole Wyższej odbywa się według planów studiów                  

i programów kształcenia uchwalonych przez Senat Uczelni.  

§ 6 

 

Jedynym reprezentantem ogółu studentów wobec władz Uczelni są organy Samorządu 

Studenckiego działającego poprzez starostów z poszczególnych lat. Starostów lat wybierają 

studenci ze swego grona. 

 

§ 7 

 

Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Radomskiej Szkoły 

Wyższej. 

 

§ 8 

 

Absolwent Uczelni po ukończeniu  studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł wynikający z 

odpowiednich rozporządzeń ministra właściwego  do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

 

2. PRAWA I  OBOWIĄZKI  STUDENTA 

 

§ 9 

 

Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.  

 

 

§ 10 

 

1. Student ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz 

korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni 

oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni, 

2) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowych 

realizowanych w Uczelni, 

3) dokonywania wyboru organów samorządu studenckiego, 
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4) współuczestnictwa w decyzjach organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli 

studentów będących członkami organów  Uczelni, 

5) studiowania wg indywidualnych planów studiów i programów kształcenia, 

6) zrzeszenia się w organizacjach na zasadach określonych : ustawą z dnia 18 marca 

2011r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i innych przepisów. 

7) prowadzenia działalności samorządowej, 

8) otrzymywania nagród i wyróżnień zgodnie z przyjętym regulaminem, 

9) korzystania ze świadczeń uspołecznionej służby zdrowia. 

2. Dokumentem potwierdzającym posiadanie praw studenckich jest ważna legitymacja 

studencka. 

3. Student o stwierdzonym orzeczeniem stopniu niepełnosprawności ma prawo do 

dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, 

w szczególności: 

1) otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia - w 

przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych; 

2) odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych uczelni, na parterze lub w budynku 

przystosowanym do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się – w 

przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych; 

3) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk – w przypadku studentów 

niedowidzących albo niewidomych; 

4) wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów 

niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych. 

 

§ 11 

 

1. Podejmując studia w Uczelni  student przyjmuje obowiązki: 

1) dotrzymania złożonego ślubowania, 

2) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni, 

3) udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych ujętych w planie studiów,  

4) okazywania szacunku pracownikom Uczelni, przestrzegania zasad współżycia 

koleżeńskiego oraz zwyczajów akademickich, 

5) dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni, 

6) poszanowania mienia Uczelni i jego ochrony, 

2. Student zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej dziekana o przerwaniu lub 

rezygnacji ze studiów. 

3. Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dziekana o zmianie nazwiska lub adresu. 

W przypadku nie powiadomienia dziekana o powyższych zmianach korespondencję 

kierowaną do studenta uważa się za doręczoną. 

4.  Uchybienie obowiązkom studenckim przez studentów może być przedmiotem 

postępowania dyscyplinarnego w Uczelni. 



 4 

 

§ 12 

 

1. Student może przenieść się do innej uczelni za zgodą dziekana wydziału uczelni 

przyjmującej, o ile wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów Radomskiej 

Szkoły Wyższej - Uczelni, którą opuszcza. 

2. Student może być przyjęty z innej uczelni do Radomskiej Szkoły Wyższej za zgodą 

dziekana wydziału Uczelni. 

3. Przyjmujący studenta do Uczelni dziekan wydaje zgodę, o której mowa w ust. 2 oraz 

ustala semestr, na który może być student przyjęty, jednak nie wyższy niż semestr 

następny, którego zaliczenie student uzyskał dotychczas.  

4. Ustalając semestr, na który może być przyjęty student dziekan uwzględnia liczbę punktów 

ECTS uzyskanych w innej Uczelni. W przypadku wystąpienia różnic programowych 

dziekan wyznacza sposób i termin na ich uzupełnienie. 

§ 13 

 

1. Student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne. 

Może też ubiegać się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne lub o 

zmianę specjalności studiów lub kierunku studiów.  

2. Decyzję w sprawach wymienionych w ust. 1 podejmuje dziekan. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na zmianę kierunku studiów lub specjalności studiów, 

dziekan ustala ewentualne różnice programowe oraz warunki i terminy ich uzupełnienia. 

 

 

 

 

3. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO  

 

§ 14 

 

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. 

2. Rok akademicki obejmuje: 

1) okres zajęć dydaktycznych trwający dwa semestry. Każdy semestr trwa 15 tygodni. 

Jednostka lekcyjna wynosi 45 minut. 

2) sesje egzaminacyjne trwające w okresie wolnym od zajęć. Sesja egzaminacyjna 

rozpoczyna się w drugim dniu roboczym po zakończeniu zajęć w semestrze. Tryb         

i termin zaliczenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej określa dziekan. 

3)  okresy wolne od zajęć dydaktycznych trwające łącznie nie krócej niż 8 tygodni. 
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3. Rektor może wprowadzić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajęć 

dydaktycznych dla studentów Uczelni. 

4. Szczegółową organizację każdego roku akademickiego określa roczny harmonogram 

studiów, opracowany i ogłoszony przez rektora nie później niż na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 

 

 

§ 15 

 

1. Podstawą  organizacji   procesu  dydaktycznego   jest   plan studiów i program kształcenia. 

2. Plany studiów i programy kształcenia uchwala Senat. 

3. Program kształcenia jest udostępniany studentom w dziekanacie właściwym dla danego 

kierunku studiów. 

4. Dziekan ustala obsadę dydaktyczną zajęć nie później niż na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem semestru. 

5. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem semestru dziekan podaje do wiadomości 

studentów szczegółowy plan i rozkład zajęć oraz wykaz obowiązujących rygorów i wzory 

ich wpisów do indeksu. 

6. Rozkłady zajęć zawierają pełne nazwy przedmiotów, nazwiska nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia oraz numery sal. Dziekan, w porozumieniu ze starostami lat, na dwa 

tygodnie przed zakończeniem semestru podaje do wiadomości studentów w formie 

ogłoszeń harmonogramy sesji egzaminacyjnych i sesji egzaminacyjnych poprawkowych. 

egzaminacyjnych. Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zawierają, poza nazwą 

przedmiotu i nazwiskiem oraz imieniem egzaminatora, datę, godzinę, miejsce 

planowanego egzaminu. Studenci są zobowiązani wypełnić indeksy zgodnie z podanym 

wzorem. 

 

§ 16 

 

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formach wykładu, ćwiczeń, konwersatoriów, 

laboratoriów i lektoratów. 

2. Obecność studenta na ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach i lektoratach jest 

obowiązkowa.  

3. W uzasadnionych przypadkach rektor może wprowadzić obowiązek uczestniczenia w 

wykładach. Rektor podejmuje decyzję w tej sprawie na umotywowany wniosek dziekana 

lub z inicjatywy własnej. 

4. Prowadzący zajęcia, na których obecność studentów jest obowiązkowa, zobowiązani są 

do systematycznej kontroli obecności studentów.  

5. W przypadku opuszczenia przez studenta bez usprawiedliwień trzech obowiązkowych 

zajęć student nie otrzymuje zaliczenia w pierwszym terminie.  
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6. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach jest możliwe w przypadku choroby lub 

istotnych okoliczności losowych, a w przypadku studiów niestacjonarnych także 

potrzebami pracodawcy niepozwalającymi studentowi na udział w zajęciach.  

7. Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Prośba studenta o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach wymaga 

udokumentowania przyczyny nieobecności (zwolnienie lekarskie, pisemne potwierdzenie 

pracodawcy konieczności wykonywania przez studenta obowiązków zawodowych w dniu 

zajęć dydaktycznych). 

8. W przypadku odmowy usprawiedliwienia nieobecności studenta przez prowadzącego 

zajęcia, studentowi przysługuje prawo do pisemnego odwołania się do dziekana. Decyzja 

dziekana jest ostateczna. 

§ 17 

 

1. Zajęcia  dydaktyczne  z  wybranych  przedmiotów  mogą  odbywać  się  w  języku obcym. 

2. Decyzję w sprawie prowadzenia zajęć w języku obcym podejmuje dziekan uwzględniając 

potrzeby studentów i  możliwości kadrowe Uczelni. 

3. Zajęcia dydaktyczne w języku obcym mogą być prowadzonych zarówno z przedmiotów 

określonych w programach studiów jak i z przedmiotów dodatkowych. 

4. W przypadku wprowadzania zajęć w języku obcym z przedmiotu objętego programem 

studiów, przedmiot ten jest prowadzony równolegle w języku polskim. Student zachowuje 

prawo swobodnego wyboru zajęć w języku obcym lub języku polskim lub też 

uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w obu językach.  

5. Jeżeli student uczestniczy w zajęciach z przedmiotu prowadzonego w języku obcym, 

przedmiot ten jest zaliczany w języku, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne. Jeżeli 

student uczestniczył w zajęciach z przedmiotu prowadzonych zarówno w języku obcym 

jak i języku polskim, zalicza przedmiot jednokrotnie w wybranym przez siebie języku. 

 

§ 18 

 

1. Od trzeciego semestru studiów studenci wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami 

w nauce, ukierunkowanymi zainteresowaniami naukowymi, wykazujący uzdolnienia w 

zakresie określonej dyscypliny, mogą studiować według indywidualnego planu studiów      

i programu kształcenia.  

2. Student ubiegający się o studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu 

kształcenia musi mieć średnią ocen z egzaminów i zaliczeń z ostatnich dwóch semestrów 

nie niższą niż 4,0. 

3. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan na wniosek studenta. 

4. Rada Wydziału powołuje opiekuna naukowego spośród pracowników ze stopniem 

naukowym, który opracowuje i uzgadnia ze studentem projekt indywidualnego planu 

studiów i programu kształcenia. Indywidualny plan studiów i program kształcenia 

akceptuje Rada Wydziału. 

5.  Indywidualny planu studiów i program kształcenia zawiera przedmioty i treści 

programowe określone w obowiązujących standardach kształcenia dla kierunku studiów.  
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§ 19 

 

1. Indywidualna organizacja studiów może być zastosowana w odniesieniu do studentów: 

1) samodzielnie wychowujących dzieci, 

2) niepełnosprawnych, 

3) pracujących poza granicami Polski, 

4) w innych przypadkach określonych przez dziekana. 

2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu przez dziekana odrębnego 

harmonogramu terminów egzaminów, zaliczeń i uczestnictwa w zajęciach, jednak przy 

zachowaniu planu studiów i programu kształcenia. 

3. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan na wniosek studenta. 

 

 

§ 20 

1. Student może podjąć studia na więcej niż jednym kierunku studiów. 

2. Student może rozpocząć studia na dodatkowym kierunku studiów na ogólnych zasadach 

rekrutacji na studia w Uczelni. 

3. Oceny i punkty ECTS uzyskane z danego przedmiotu na jednym z kierunków studiów są 

zaliczane na drugim kierunku studiów, jeżeli przedmiot ten występuje na obu kierunkach.  

Zaliczenia przedmiotu i wpisu do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i 

protokołu dokonuje dziekan na pisemny wniosek studenta. 

4. Dziekan może odmówić zaliczenia przedmiotu, o  którym mowa w ust. 3 jeżeli liczba 

godzin dydaktycznych z danego przedmiotu  oraz zakres wykładanych treści na obu 

kierunkach studiów istotnie się różnią.  

5. Dziekan może zaliczyć przedmiot, z którego student złożył egzamin lub uzyskał 

zaliczenia studiując w innej uczelni.  Dziekan zalicza przedmiot, ustala oceny i punkty 

ECTS  uzyskane przez studenta studiującego także w innej uczelni, na zasadach 

określonych w ust. 3 i 4. 

 

 

4. ZALICZENIA l EGZAMINY  

 

§ 21 

1. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. 

2. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: kolokwiów, sprawdzianów, projektów, 

prac kontrolnych, sprawozdań, aktywności studenta na zajęciach lub innych 

osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. 

3. Podczas pierwszych zajęć, prowadzący przedmiot obowiązany jest podać do  
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wiadomości studentów program swojego przedmiotu oraz tryb i termin jego  

zaliczania. 

4. Zaliczenie przedmiotu dokonywane jest na podstawie zaliczenia poszczególnych rodzajów 

zajęć i egzaminów.  

5. W przypadku prowadzenia zajęć z danego przedmiotu przez więcej niż jednego 

nauczyciela, zaliczenie przedmiotu oraz egzamin są realizowane kolegialnie, lub przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia w ostatniej kolejności.  

6. Nauczyciel prowadzący przedmiot informuje studentów o wynikach przeprowadzonych 

egzaminów i zaliczeń w terminie nie dłuższym niż siedem dni od daty przeprowadzenie 

egzaminu lub zaliczenia. Tryb i sposób informowania o uzyskanych wynikach egzaminów 

i zaliczeń prowadzący zajęcia ustala ze studentami. W przypadku informowania studentów 

wynikach egzaminów i zaliczeń w formie ich publikowania na tablicy ogłoszeń w uczelni, 

na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nauczyciel podaje 

numer albumu studenta, nie ujawniając jego imienia i nazwiska.  

 

§ 22 

 

1. Egzamin jest sprawdzianem efektów kształcenia nabytych przez studenta w zakresie 

określonym przez realizowany program przedmiotu. 

2. Egzaminy przeprowadza i ustala jego formę wykładający przedmiot. 

3. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem. 

4. Dopuszcza się możliwość składania egzaminów przed rozpoczęciem sesji 

egzaminacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na uzasadniony pisemny 

wniosek studenta 

5. Student ma prawo do trzykrotnego składania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. 

Student traci termin w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności. 

6. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy oraz terminów 

zaliczeń i egzaminów do ich uzasadnionych potrzeb.  

7. Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie jest zwolnienie lekarskie lub  

udokumentowany wypadek losowy, a w przypadku studiów niestacjonarnych także 

potwierdzony pisemnie brak zgody pracodawcy studenta na nieobecność w pracy w dniu 

egzaminu.  

 

§ 23 

 

1. Student przystępuje do egzaminu z indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu objętego egzaminem. 

3. Student zwraca kartę okresowych osiągnięć studenta w terminie do 5 dni po zakończeniu 

sesji egzaminacyjnej. 

4. Liczba egzaminów nie może przekroczyć 8 w roku akademickim, a 5 w jednej sesji na 

danym roku studiów. 
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5. Nie zgłoszenie się do zaliczenia lub egzaminu bez ważnego powodu, a także nie 

powiadomienie dziekanatu o przyczynie usprawiedliwionej absencji w terminie 7 dni od 

daty zaliczenia lub egzaminu, jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

§ 24 

 

W przypadku braku uzyskania zaliczenia lub uzyskania z zaliczenia oceny niedostatecznej, 

uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do składania 2 

zaliczeń lub 2 egzaminów poprawkowych.  

 

§ 25 

Egzamin komisyjny 

 

1. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek studenta kwestionującego zasadność oceny 

niedostatecznej uzyskanej na egzaminie dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. 

Dziekan ustala tryb i formę egzaminu - egzamin pisemny lub ustny. 

2. Wniosek o wyrażenie zgody na egzamin komisyjny student składa do dziekana 

nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie wpisania  

przez egzaminatora oceny do indeksu lub od daty ogłoszenia wyników egzaminu. 

3. Egzamin komisyjny odbywa się w terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku 

przez studenta. 

4. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy. 

5. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób: 

1) dziekan lub rektor jako przewodniczący, 

2) egzaminator, który przeprowadzał poprzednio egzamin - nie może 

przewodniczyć komisji, 

3) drugi  specjalista   z   zakresu   przedmiotu   objętego   egzaminem   lub   

specjalizacji  pokrewnej 

 

W przypadku gdy egzaminator, który przeprowadzał poprzednio egzamin, z przyczyn 

losowych, ważnych obowiązków zawodowych lub innych ważnych okoliczności, nie 

może uczestniczyć w egzaminie komisyjnym rektor powołuje do komisji egzaminacyjnej 

innego specjalistę z zakresu przedmiotu objętego egzaminem, posiadającego co najmniej 

stopień doktora. 

8. W egzaminie komisyjnym na wniosek studenta lub organu samorządu studentów bierze 

udział w charakterze obserwatora wskazany nauczyciel akademicki lub upoważniony 

przedstawiciel samorządu studentów.  

 

6. Decyzja w sprawie oceny zapada większością głosów członków komisji. Wynik 

egzaminu komisyjnego jest ostateczny. 
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§ 26 

1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im 

stopnie w systemie ECTS: 

1) bardzo dobry  - 5,0       A 

2) dobry plus  - 4,5       B 

3) dobry   - 4,0       C 

4) dostateczny plus  - 3,5      D 

5) dostateczny  - 3,0      E 

6) niedostateczny  - 2,0       F 

Skala ocen w systemie ECTS ma zastosowanie przy transferze punktów z zagranicznej 

uczelni. 

2. Ocenę średnią z przebiegu studiów, wyznacza się jako średnią ważoną, określoną 

wzorem: 

 

 

 

 

§ 27 

 

1. W indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta mogą być wpisywane tylko oceny 

określone w § 26 Regulaminu studiów. 

2. Egzaminator wypełnia protokół egzaminów i składa go w dziekanacie najpóźniej 

ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej. 

3. Podczas egzaminu dokonuje się tożsamych wpisów w protokole egzaminów, w karcie 

okresowych osiągnięć studenta i w indeksie. 

 

 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ECTS 

 

§ 28 

 

1. Zasady systemu punktowego są wspólne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

2. System punktowy odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System) i jest wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym 

przedmiotom. Punkty dla poszczególnych przedmiotów, oddzielnie dla każdego 

kierunku, ustala Senat. 

3. Liczba punktów przyporządkowana przedmiotom każdego nominalnego semestru 

studiów wynosi 30 i jest liczbą całkowitą. 





punkty

ECTS)punkty   x (ocena
 ocena średnia
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4. Liczba punktów odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego 

przedmiotu. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć 

zorganizowanych w uczelni jak i jego pracę własną. 

5. Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom, natomiast przyznawane są 

studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia. (Studenci nie otrzymują 

punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach, lecz muszą uzyskać zaliczenie 

zgodnie z kryteriami oceny określonymi dla danego przedmiotu - np. egzaminy 

pisemne, ustne, aktywność na zajęciach, zaliczane kolokwia, prace kontrolne). 

6. Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom występującym w programie 

studiów (obowiązkowe, obieralne) oraz elementom programu studiów np. prace 

przejściowe, obozy, praktyki, które podlegają ocenie. 

7. Punkty są przyporządkowane całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć, 

takim jak np. wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne lub projektowe. 

Przyporządkowanie punktów części przedmiotu dokonywane jest jedynie w przypadku, 

gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr lub stanowi odrębną jednostkę 

dydaktyczną. 

8. Uzyskanie przez studenta punktów związane jest z faktem zaliczenia przedmiotu tzn. 

zaliczenia wszystkich form jego zajęć i nie ma związku z otrzymaną oceną. 

9. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć wchodzących w skład danego 

przedmiotu w określonym semestrze (roku) jest równoznaczne z przypisaniem do 

indywidualnego konta studenta liczby punktów przyporządkowanych temu 

przedmiotowi. Rejestr uzyskanych punktów prowadzi dziekanat. 

10. Suma punktów, jaką student musi uzyskać w całym okresie studiów jest równa 

iloczynowi liczby 30 i liczby semestrów na danym kierunku i specjalności studiów.  

11. Zajęcia z wychowania fizycznego nie podlegają punktacji, jednak ich zaliczenie na 

ocenę jest warunkiem rejestracji na następny semestr. 

12. Zajęcia z języków obcych dla wszystkich kierunków studiów są punktowane wg 

ogólnej zasady: 2 punkty za każdy lektorat w semestrze. 

 

 

 

6. ZALICZENIE SEMESTRU 

 

§ 29 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Każdemu semestrowi przypisane jest 30 punktów 

ECTS a zaliczenie każdego roku studiów wymaga uzyskania co najmniej 60 punktów. 

2. Nadwyżka punktów ponad wymagane 30, uzyskana w danym semestrze, przechodzi na 

kolejny semestr. 

3. Nie dopuszcza się długu kredytowego po ostatnim semestrze. 

4. Zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić do l marca a semestru letniego nie 

później niż do 30 września. 
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5. Przedmioty, liczba punktów zaliczająca przedmiot oraz ocena (według obowiązującej 

skali ocen) podlegają obowiązkowemu wpisowi do indeksu, karty okresowych osiągnięć 

studenta i protokołu egzaminacyjnego. 

6. Warunkiem zaliczenia całego okresu studiów i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 

jest spełnienie wymagań programowych, złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie 

zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia  

oraz uzyskanie liczby punktów nie mniejszej  niż wynikająca z nominalnego czasu 

trwania studiów (liczby semestrów pomnożonej przez 30). 

 

§ 30 

Zaliczenie praktyki 

1. Jeżeli program studiów na kierunku studiów przewiduje obowiązkowe praktyki 

zawodowe, warunkiem zaliczenia semestru jest odbycie przez studenta i zaliczenie 

praktyki zawodowej. 

2. Praktykę zawodową zalicza dziekan na podstawie wniosku opiekuna praktyk 

zawodowych. 

3. Opiekun praktyk występuje do dziekana z wnioskiem o zaliczenie praktyki zawodowej 

studenta pod warunkiem uzyskania od  kierownika instytucji w której student odbywa 

praktykę lub wyznaczonego przez niego pracownika tej instytucji potwierdzenia  

zrealizowanie przez studenta programu praktyki zatwierdzonego przez dziekana. 

4. Zaliczenie praktyk zawodowych podlega wpisowi do indeksu. Wpisu dokonuje dziekan. 

5. Dziekan, może zaliczyć praktykę na podstawie: 

1) Dokumentu potwierdzającego wykonanie pracy zarobkowej, w tym również za 

granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie 

praktyki, 

2) udziału studenta w obozie naukowym, 

3) udziału w innej praktyce. 

6. Student który z przyczyn uzasadnionych nie zaliczył praktyki, może otrzymać 

zezwolenie dziekana na jej odbycie w innym terminie,   niekolidującym z zajęciami 

wynikającymi z planu studiów 

 

 

§ 31 

Wpis na semestr 

 

1. Dziekan może wpisać studenta wyłącznie na kolejny semestr.  

2. W przypadku realizacji części programu kształcenia na uczelni o systemie organizacji 

studiów innym niż semestralny, dziekan może wpisać studenta na dwa kolejne semestry. 

3. Dziekan odmawia wpisu na semestr studentowi, który: 

a) nie spełnił wymogów o których mowa w § 30, 
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b) nie spełnił wymogów określonych planem studiów i programem kształcenia. 

 

 

§ 32 

Warunki wpisu na semestr 

1. Podstawę wpisu na kolejny semestr stanowi system punktowy. 

2. Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest: 

1) uzyskanie wymaganej liczby punktów określonej według wzoru:  

n x 30-dn, gdzie n oznacza numer semestru poprzedzającego, a dn – dozwolony deficyt 

punktów (dług kredytowy) po n-tym semestrze, nie większy jednak niż 12 punktów, 

2) zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych na danym kierunku 

studiów ujętych w planie studiów z opóźnieniem nie większym niż dwa semestry, 

3) złożenie w dziekanacie w określonym terminie indeksu i karty okresowych 

osiągnięć studenta. 

3. Rejestracja ze zmniejszoną liczbą punktów, z długiem kredytowym, określana jest 

oddzielnie dla danego etapu studiów i podawana do wiadomości studentów przed 

rozpoczęciem studiów. Ewentualne zmiany w zasadach systemu punktowego podawane 

są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

4. Student, który uzyskał rejestrację z długiem kredytowym zostaje skierowany na 

powtórzenie przedmiotu.  

5. Dziekan określa sposób i termin zaliczenia brakujących przedmiotów i uzupełnienia 

brakującej liczby punktów. 

7. Powtórzenie przedmiotu powinno nastąpić w semestrze następnym; gdy nie jest to 

możliwe - w semestrze kolejnym, jednak maksymalny termin nie może być dłuższy niż 

okres dwóch semestrów.  

8. Dopuszcza się jednokrotne powtarzanie przedmiotu, na zasadach, określonych w 

niniejszym regulaminie. W szczególnych przypadkach rektor może zezwolić na 

powtarzanie przedmiotu po raz drugi. 

9. Powtarzanie zajęć z przedmiotów niezaliczonych do końca ostatniego semestru odbywa 

się w trybie opisanym w ust. 4. 

 

 

7. URLOPY, SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW I WZNOWIENIA STUDIÓW 

 

§ 33 

 

1. Student może uzyskać urlop od zajęć: 

1) zdrowotny 

2) okolicznościowy 
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a) krótkoterminowy -  trwający do jednego miesiąca, 

b) długoterminowy –  nie dłużej niż jeden semestr. 

2.  Urlopu udziela dziekan w drodze decyzji, na pisemny wniosek studenta. 

3. W przypadku urlopu zdrowotnego student dołącza do wniosku stosowne zaświadczenie 

lekarskie. 

4. Urlopu okolicznościowego nie może otrzymać student, który nie uzyskał prawa wpisu na 

drugi semestr.  

5. Student może otrzymać urlop długoterminowy w wymiarze nie dłuższym niż dwa 

semestry w całym okresie studiów. 

6. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów. 

7. W przypadku udzielenia urlopu krótkoterminowego zasady zaliczenia opuszczonych przez 

studenta zajęć ustala dziekan w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia. 

8. Po upływie urlopu student obowiązany jest zgłosić się do dziekanatu celem rejestracji  na 

właściwy semestr. 

9.  W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania 

z pomocy materialnej, chyba, że przepisy dotyczące tej pomocy stanowią inaczej. 

 

§ 34 

 

Urlop wpisuje się do indeksu studenta, a przyczyna udzielenia urlopu powinna być  podana w 

karcie urlopowej.  

§ 35 

 

W trakcie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką i może za zgodą dziekana 

brać udział w określonych zajęciach oraz przystępować do określonych zaliczeń                      

i egzaminów. 

 

§ 36 

 

Studiowanie po urlopie odbywa się według obowiązującego planu studiów i programu 

kształcenia. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, dziekan ustala dotychczasowy 

dorobek studenta i wyznacza różnice programowe.  

 

 

§ 37 

 

Studentowi powtarzającemu semestr lub powracającemu na studia dziekan z urzędu 

przepisuje egzaminy i zaliczenia z przedmiotów, z których uzyskał oceny pozytywne, o ile 

nie zaszły znaczące zmiany programowe 
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§ 38 

 

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku: 

1) niepodjęcia studiów w terminie jednego miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć; 

2) rezygnacji ze studiów; 

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku: 

1) stwierdzenia braku postępów w nauce; 

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie; 

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja 

rektora jest ostateczna. 

§ 39 

 

1. Po skreśleniu z listy studentów możliwe jest wznowienie studiów. 

2. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy 

studentów przed rejestracją na drugi semestr, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji 

obowiązujących w Uczelni. 

3. Student, który po uzyskaniu rejestracji na drugi i kolejny semestr przerwał studia lub 

został skreślony z listy studentów może, za zgodą dziekana, wznowić studia na tym 

samym wydziale i kierunku studiów po okresie, co najmniej jednego pełnego semestru. 

4. Studiowanie po wznowieniu studiów odbywa się według obowiązującego planu studiów   

i programu kształcenia. 

6. Dziekan ustala dotychczasowy dorobek studenta, określa semestr, na który student może 

być przyjęty i przypisuje studentowi określoną liczbę punktów. 

7. Osoba wznawiająca studia zobowiązana jest uzupełnić różnice programowe. Jeżeli  

przerwa w studiach była dłuższa niż 3 lata osoba wznawiająca zobowiązana jest złożyć  

wyznaczony przez dziekana egzamin wznawiający. Różnice programowe, przedmiot 

egzaminu wznawiającego oraz terminy ich złożenia określa dziekan.   

8. Dziekan może odmówić ponownego przyjęcia na studia, jeżeli uzna na podstawie 

dotychczasowego przebiegu studiów, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich 

ukończenia w terminie wynikającym z planu studiów i programu kształcenia lub, gdy 

przerwa studiach była dłuższa niż 5 lat. Od decyzji dziekana  przysługuje odwołanie do 

rektora. 

9. Nie może wznowić studiów, przed zatarciem lub darowaniem kary, osoba, która została 

skreślona z listy studentów na mocy orzeczenia komisji dyscyplinarnej. 
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8. PRACA DYPLOMOWA 

 

§ 40 

 

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu 

dyplomowego. 

2. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela 

akademickiego ze stopniem naukowym co najmniej doktora, wyznaczonego przez 

dziekana. Dziekan może upoważnić do kierowania pracą dyplomową specjalistę spoza 

Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora. 

3. Na wniosek studenta praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym. Decyzję 

w tej sprawie podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę możliwości kadrowe Uczelni oraz 

stopień znajomości przez studenta języka obcego, w którym zamierza on przygotowywać 

pracę 

4.  Student, aby uzyskać zgodę na wykonanie pracy w języku obcym winien wystąpić do 

dziekana wydziału w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia seminarium dyplomowego,  z 

wnioskiem pozytywnie zaopiniowanym przez promotora.  

5. Pracę dyplomową w języku obcym może wykonać student, legitymujący się certyfikatem 

znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 lub wyższym Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  

6. W przypadku napisania pracy dyplomowej w języku obcym, obowiązuje umieszczenie  w 

niej tytułu i streszczenia w języku polskim.                                                                                     

 

 

§ 41 

 

1. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę: 

1) potrzeby przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, 

2) zainteresowania naukowe studenta, 

3) program badań naukowych Uczelni, 

4) potrzeby zakładu pracy studenta lub fundatora stypendium. 

2. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż jeden semestr przed 

planowanym ukończeniem studiów. 

3. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek kierującego pracą (promotora) może 

dokonać zmiany tematu pracy. 

4. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Programowa. 

5. Prace dyplomowe są przedmiotami prawa autorskiego, przy czym prawa autorskie 

przysługują studentowi, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo publikacji przysługuje 

uczelni.                                                                                                                                          
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§ 42 

 

Po przyjęciu pracy dyplomowej przez promotora oceny pracy dokonuje promotor oraz 

recenzent powołany przez dziekana. Jeśli jedna z ocen pracy dyplomowej jest niedostateczna, 

decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan wydziału, 

po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta 

 

 

 

§ 43 

 

1. Student powinien złożyć pracę dyplomową w dziekanacie (po wcześniejszej akceptacji 

przez promotora) najpóźniej do dnia 30 czerwca na studiach kończących się w semestrze 

letnim lub do 15 lutego na studiach kończących się w semestrze zimowym. 

2. Dziekan może przedłużyć terminy składania pracy dyplomowej w uzasadnionych 

przypadkach, na pisemny wniosek studenta, nie dłużej jednak niż o cztery miesiące. 

3. Student, który nie złożył pracy w terminie wskazanym w ust.1 i 2, zostaje skreślony z listy 

studentów. 

4. W razie nieobecność kierującego pracą /promotora/, jeżeli to może mieć wpływ na 

opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza osobę, która 

przejmuje obowiązki związane z kierowaniem pracą dyplomową. 

 

 

9. UKOŃCZENIE STUDIÓW 

 

§ 44 

 

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem 

pozytywnym. 

§ 45 

 

1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń zgodnie z planem studiów, 

2) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej. 

W przypadku, gdy jedna z ocen pracy dyplomowej jest negatywna, o dopuszczeniu do 

egzaminu dyplomowego decyduje dziekan po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta. 
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§ 46 

 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w skład, której 

wchodzą: 

1) dziekan lub wyznaczona przez niego osoba ze stopniem naukowym co najmniej 

doktora, jako przewodniczący, 

2) kierujący pracą (promotor), 

3) recenzent pracy dyplomowej. 

2. W przypadku, gdy promotor lub recenzent pracy z ważnych przyczyn nie może 

uczestniczyć w egzaminie dyplomowym i nie istnieje możliwość ustalenia innego terminu 

z zachowaniem wymogów określonych w § 47 ust. 2 dziekan wyznacza osobę 

reprezentującą  promotora lub recenzenta spośród nauczycieli akademickich Uczelni ze 

stopniem naukowym co najmniej doktora. 

3. Dziekan może rozszerzyć skład komisji o specjalistów praktyków z dziedziny, której 

praca dotyczy. 

4. Na wniosek studenta lub kierującego pracą dyplomową egzamin dyplomowy może mieć 

charakter otwarty. Wniosek taki należy złożyć składając pracę dyplomową. Decyzję o 

przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje Dziekan. Uczestnicy egzaminu otwartego 

nie będący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w 

obradach w części niejawnej oceniającej egzamin. 

 

5. Na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może wyrazić zgodę na 

przeprowadzenie   egzaminu dyplomowego w języku obcym, w którym była napisana praca 

dyplomowa. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli 

egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów. 

 

§ 47 

 

1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan. 

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3. miesięcy i nie 

wcześniej niż 7 dni od daty złożenia pracy dyplomowej. 

3. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy 

powinien odbyć się w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pracy. 

 

 

§ 48 

  

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z danego kierunku i 

specjalności studiów oraz znajomością problematyki przedmiotów związanych z tematyką 

pracy dyplomowej. 
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3. Przy ocenie wyników pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w paragrafie 26 

ust. 1. 

 

§ 49 

 

1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu 

dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako 

ostateczny. 

2. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie 

później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

3. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje 

decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

 

 

§ 50 

 

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co 

najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów.  

2.  Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są: 

1) ocena średnia z przebiegu studiów, ustalona wg zasad określonych w § 26 ust.1 

2) ocena pracy dyplomowej, 

3) ocena egzaminu dyplomowego. 

Wynik studiów stanowi: 1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych 

w pkt 2. i 3. 

3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do 

pełnej oceny zgodnie z zasadą: 

1) do 3,50                   -  dostateczny (3,0) 

2) powyżej 3,50 do 4,50  -  dobry (4,0) 

3) powyżej 4,50    -  bardzo dobry (5,0) 

4. Wyrównanie do ocen określonych w ust. 3 dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we 

wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów określony jak 

w ust. 2. 

5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć o jeden stopień ocenę o której mowa w ust.2, 

jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo 

dobre, a także w ciągu ostatnich dwóch semestrów studiów uzyskał średnią ocenę 

z egzaminów nie niższą niż 4,0. Komisja może obniżyć ocenę jeżeli średnia z całego 

okresu studiów jest niższa niż 3,0. 

6. Student przed otrzymaniem dyplomu winien uregulować wszystkie zobowiązania wobec 

Uczelni. 

7. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu. 
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10. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I STYPENDIA 

  

§ 51 

 

1. Studentowi wyróżniającemu się w nauce mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia: 

1) nagrody i wyróżnienia rektora Uczelni, 

2) nagrody ufundowane przez osoby prawne i fizyczne. 

2. Nagrody i wyróżnienia  mogą być przyznane studentom, którzy wzorowo wypełniają 

obowiązki studenta i zaliczyli rok (semestr) ze średnią ocen powyżej 4,0. Kryteria i zasady 

przyznawania nagród i wyróżnień określają odrębne przepisy. 

 

 

11. WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW PRZYJĘTYCH  

NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ    

 

                                                                       § 52   

1. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zalicza się studentowi nie więcej niż 50% 

punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia.                                                                                                     

2. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się składa pisemny wniosek wraz z 

dokumentami wskazującymi na zdobyte doświadczenie.                                                                        

3. Z potwierdzania efektów uczenia się są wyłączone kierunki, dla których zostały określone 

standardy kształcenia.   

4. Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na 

studia w Uczelni. Osoba, której potwierdzono efekty uczenia się podlega tym samym 

warunkom i trybowi rekrutacji, co pozostali kandydaci na studia w Uczelni.                            

5. Wnioskodawca po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej i uzyskaniu statusu 

studenta korzysta z potwierdzonych efektów uczenia się.                                                                     

6. Potwierdzania efektów uczenia się dokonują wydziałowe komisje ds. weryfikacji efektów 

uczenia się.                                                                                                                                       

7. Zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się jest dokumentowane  w 

protokołach egzaminu lub zaliczenia zajęć, indeksie oraz w karcie okresowych osiągnięć 

studenta.                                                                                                                                      

8. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do 
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przedmiotu/modułu zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.                          

9. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będą włączone do 

regularnego trybu studiów. Dziekan wydziału może wyrazić zgodę na indywidualną 

organizację studiów (IOS) i indywidualny program studiów w tym plan.                                          

10. Uczelnia z tytułu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia  się 

pobiera od wnioskodawcy opłaty w wysokości ustalonej w zarządzeniu w sprawie wysokości 

opłat za świadczone usługi edukacyjne.                                                                                    

11. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 

przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia 

efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia.                                                                                             

12. Zasady, warunki i tryb potwierdzenia efektów uczenia się oraz ich weryfikację w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszym regulaminie określa odrębna uchwała senatu.                                     

13. Szczegółowe warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w 

wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębny regulamin. 

 

 

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 53 

 

W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów, a nieuregulowanych 

przepisami niniejszego Regulaminu, decyduje rektor Uczelni. 

 

§ 54 

 

Od decyzji podjętych w sprawach studenta na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje 

studentowi odwołanie do rektora, w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji (skierowane 

przez dziekana, który opiniuje odwołania), o ile szczegółowe przepisy Regulaminu nie 

stanowią inaczej. Decyzja rektora jest ostateczna. 
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§ 55 

 

Traci moc Regulamin studiów Radomskiej Szkoły Wyższej przyjęty Uchwałą Senatu 4/2012 

z dnia 2.03.2012 roku  , obowiązujący od roku akademickiego  2012/2013. 

 

§ 56 

 

Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku po uzgodnieniu z 

uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego. 


