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POSTANOWIENIA OGOLNE

$1
G6mo5l4ska Wy2sza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego z siedzlb1
w Katowicach jest akademickq vczelru4 niepubliczn4 dzialaj4c4 na podstawie przepis6w
wtawy z dnia 27 lipca 2005 r. ' Prawo o szkolnictwie wyZszym.
Uczelni4 kieruje Rektor, bEd4cy przelo2onym student6w i pracownik6w Uczelni.
Niniejszy Regulamin obowi4zuje spoleczno56 akademick4 Uczelni.
Regulamin stosuje sig odpowiednio r6wnie2 wobec os6b niebgd4cych studentami
Uczelni, kt6re na odrgbnych zasadach zaliczajq w Uczelni przedmioty objgte jej ofert4
AvA^L+'''oznq

Regulamin nie ma zastosowania do uczestnik6w seminarium doktorskiego, sluchaczy
studi6w podyplomowych oraz uczestnik6w kurs6w i szkolef prowadzonych przez
Uczelnig.
Student zobowi4zary jest do przestrzegania postanowief Statutu, niniejszego
Regulaminu Studi6w, zan4dzen Rektora i innych organ6w Uczelnl oruz postanowien
umowy o Swiadczenie uslug edukacyjnych wraz z regulacjami wynikajqcymi z
Regulaminu Finansowego, bgd4cego integraln4 czgSci4 umowy.
Organy samorz4du student6w s4 jedynymi reprezentantami og6lu student6w.

$2
Podstawow4jednostkq organizacyjn4 Uczelni jest Wydzial, kt6rym kieruje Dziekan.
Wydzial prowadzi programksztatcenia na dan;,rn kierunku i poziomie studi6w, zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami.

$3
Dziekan podejmuje decyzje w sprawach studenckich niezastrzeZonych w ustawie, Statucie
Uczelni lub umowie o Swiadczenie uslug edukacyjnych do wlaSciwoSci innych organ6w
Uczelni, w zakresie i trybie okeSlonym w Regulaminie Studi6w
Dziekan sprawuje nadz6r nad prawidlow4 realizacj4 program6w ksztalcenia na studiach
prowadzonych przez W y dzial.
Rektor sprawuje og6lny nadz6r nad rekutacj4 student6w, procesem dydaktycznym oraz
innymi sprawami zwiqzanymi z prowadzeniem studi6w przez Uczelnig.

s4
Uczelnia ksztalci student6w na studiach stacj onamych lub niestacjonamych.
Podstawow4 form4 ksztalcenia w Uczelni s4 studia niestacjoname.
Studia, o kt6rych mowa w ust. 1, sq realizowane jako:
1) studia pierwszego stopnia;
2) studia drugiego stopnia;
3) jednolite studia magisterskie.

ss
Uczelnia prowadzi ksztalcenie na nastgpuj4cych poziomach studi6w:
1) studia pierwszego stopnia trwajqce od 6 do 8 semestr6w i koriczqce sig uzyskaaiem

tytulu zawodowego licencjata lub irrZyniera, przy czym studia licencjackie trwajq co
najmniej 6 semestr6w, a studia inZynierskie - co najmniej 7 semestr6w,

2) studia drugiego stopnia trwajqce od 3 do 5 semestr6w i kofrcz4ce sig uzyskaniem
t]'tulu zawodowego magistra lub magisha inZyniera,

3) jednolite studia magisterskie hwaj4ce od 9 do 12 semestr6w i
sig uzyskaniem t1tulu zawodowego magistra lub magistra inZyniera.
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2. Czas trwania studi6w okre3la Senat Uczelni bior4c pod uwagg obowi4zuj4ce programy
ksztalcenia na poszczeg6lnych kierunkach studi6w oraz formg studi6w, a ta!:Ze
wymagania dodatkowe zwiryane z uzyskiwanym ftulem zawodowym licencjata,
iniryniera, magistra lub magistra it2yniera oraz uprawnieniami do wykonywania zawodu,
w szczeg6lnodci zawodu regulowanego.

s6
1. Studentem Uczelni zostaje osoba, kt6ra zostala zakwaliftkowana w kybie postgpowama

kwalifikacyjnego, za'wwla z Uczelni4 umowg o Swiadczenie uslug edukacyjnych, zostala
immatrykulowan a i zlo\,la Slubowanie o tredci okrejlonej przez Statut Uczelni.

2. Studentem Uczelni mo2e by(, tak2e cudzoziemiec od chwili zakwalifikowania go, zgodnie
z odrgbnl'rni przepisami, na studia w Uczelni. Dla cudzoziemc6w przyjgtych na studia
w Uczelni, Uczelnia organiz'aje zajgcia z jgzyka polskiego.

3. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szk6l ponadgimnazjalnych mog4 uczestniczyt w zaj gciach
przewidzianych programem studi6w na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami i
zainteresowaniami, na pisemny wniosek, za zgod4 dziekana wlaSciwego wydzialu, po
uzyskaniu rekomendacji dyreklora szkoly, a w przypadku uczni6w niepelnoletnich takZe
zgody rodzic6w lub prawnych opiekun6w ucznia.

4. Uczniowie, o kt6rych mowa w ust. 3, dopuszczeni s4 do udzialu w zajgciach
dydaktycznych, jak r6wnie2 mog4 uczestniczyd w dzialalnodci studenckich k6l
naukowych.

5. Dziekan, wydaj 4c pozyly\\n4 decyzjg w zakesie przylEcia na zajgcia uzdolnionego
ucznia, wskazuje nazwisko nauczyciela akademickiego prowadz4cego dany przedmiot, na
zajgcia kt6rego tczeh ma uczgszcza|.
Uczniowie zaliczaj4 zajEcia na zasadach okreSlonych w niniej sz1,rn regulaminie.
Po zakoriczeniu zajq! Dziekan wydaje uczniowi zaiwiadczenie, po otrzymaniu pisemne.l
informacji prowadz4cego zajgcia dotyczqcej zaliczenia danego przedmiotu, z okredleniem
liczby godzin, efekt6w ksztalcenia oraz, w przypadku przedmiotu kofcz4cego sig
egzaminem, infomacji dotycz4cych tego egzaminu.
W przypadku przyjqcia uczni6w, o kt6rych mowa w ust. 3 na studia w Uczelni,
prowadz4cy przedmiot moZe zwolnii z obowi4zku udziatu lub zaliczartia poprzednio
zaliczonych zajQ6, jezeli w migdzyczasie nie nast4pily zmiany w efektach ksztalcenia
uzyskiwanych w ramach ich realizacji.

9. Studentowi po immahykulacji, zloheniu Slubowania i podpisaniu umowy o Swiadczenie
uslug edukacyjnych, zostaje wydana legitymaqa oraz dostgp do indywidualnego konta
Studenta w systemie informatycznym Uczelni.

10. Dokumentem poSwiadczaj4cym status studenta j est legitlnnacja studencka.
11. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej maj4 studenci do dnia ukoriczenia studi6w,

zawieszenia w prawach studenta lub skreSlenia z listy student6w, a w przlpadku
absolwent6w studi6w pierwszego stopnia - do dnia 31 pa1dzier,rrika roku ukoriczenia tych
studi6w.

l2.O zniszczeniu lub utracie legitl,rnacji studenckiej, student jest zobowi}zuty pisemnie
zavriadomil, dziekana, podaj4c okolicznodci jej zniszczenia lub utraty.

13. Osoba skreSlona z listy student6w powinna zwr6ci6 legitymacjg studenck4 do Centrum
Organizacj i Ksztalcenia.

14. Korespondencjg w sprawach, o kt6rych mowa w niniejszym Regulaminie Studi6w
Uczelnra moZe prowadzii ze Studentem r6wnie2 za poSrednictwem Indl'widualnego
Konta Studenta w systemie informatycznym Uczelni.

8.
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Uczelnia pobiera oplaty za Swiad czone przez stebie uslugi edukacyjne.
Wysoko6i, zasady i teminy wnoszenia oplat okreSlaj4 odrgbne przepisy, w tym
w szczeg6lnoSci Regulamin Finansowy Uczelni, bEd4cy integraln4 czgSci4 umowy
o iwiadczenie uslug edukacyj nych.
Szczeg6lowe warunki i zasady udzielania pomocy materialnej dla student6w okreSlaj4
odrEbne przepisy.
Organy Uczelni podejmuj4 dzialania zmieuaj4ce do zapewnienia r6wnych szans realizacji
procesu ksztalcenta przez student6w bgd4cych osobami niepelnosprawnymi,
uwzglgdniaj4c stopief i charakter niepelnosprawnoSci oraz specyfikg danego kierunku
studi6w poprzez dostosowanie zajgi do ich indywidualnych moZliwodci.
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ORGANIZACJA STUDI6W

s8
1. Rok akademicki rozpocryna sig 01 pazdziemika i trwa do 30 wrzeSnia nastgpnego roku

kalendarzowego .

2. Rok akademicki podzielony jest na 2 semesffy * semesh zimowy (od 01 paZdziemika

3.

do 28/291utego) i letni (od 01 marca do 30 wrze6nia).
Rok akademicki obejmuje: okesy 2i196 dydaktycznych, sesje zaliczeniowo-
egzaminacyjne, przerwy dwi4teczne, wakacje. Przevidziane progtamem studi6w praktyki,
zajgcia terenowe i obozy dydaktyczne mog4byd organizowale w okresie wakacji.
Pierwszym semestrem studi6w moZe byi zar6wno semestr zimowy, jak i semestr letni.
Rektor moZe ustali6 inn4 formg organizacji roku akademickiego na okre6lonych
kierunkach i poziomach studi6w 1ub w okreSlonych jednostkach organzacyjnychUczelni.

$e
Oryanizacjg roku akademickiego ustala Rektor, uwzglgdniajqc zasadE, i2 na studiach
stacjonamych i niestacj onamych w ramach roku akademickiego przewiduje siE wakacje w
miesi4cach letnich hwaj4ce nie k6cej niz 4 tygodnie.
Informacj g o ustalonej organlzacji roku akademickiego Rektor podaje do wiadomoici
spoleczno$ci akademickiej w spos6b przyjEty w Uczelni, co najmniej miesiqc przec
rozpoczgciem roku akademickiego.
Rellor mo2e wprowadzi6 zmiany do ogloszonej organizacji roku akademickiego.
Rektor, z wainych powod6w, moZe wprowadzil godziny wolne od zajg| dydaktycznych,
zw ute,,go dzinarni rektorskimi".

$10
Studia w uczelni s4 prowadzone zgodnie z programami ksztalcenia tj. zgodnie z efektami
ksztalcenia, do kt6rych sq dostosowane programy studi6w, w tym plany studi6w oraz
zgodtie z przepisami ustawy - Ptawo o szkolnictwie .vqt2szym oraz przepisami
rozporz4dzeh ministra wladciwego do spraw szkolnictwa .vqvZszego, a takZe norm
wynikaj 4cych ze Statutu Uczelni oraz zarz4dzeh Rektora wydanych na podstawie
niniejszego Regulaminu Studi6w 1ub Statutu Uczelni.
Program studi6w obejmuje wykaz wszystkich przedmiot6w i praktyk zawodowych, ich
lqczny wymiar godzinowy, formy zajgi, a takZe w}'magane egzaminy i zaliczenia oraz

1.

1.

przydzielone im punkty ECTS.
Student odbywa studia wedfug
akademickim, w kt6rym rozpocz$.
przeniesionego z irurej Uczelni 1ub

programu ksztalcenia obowi4zuj4cego w roku
naukg. Przepisu tego nie stosuje sig do studenta
studenta, kt6rego okres studi6w przedlu2yl sig
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przyczyny pov/tarzania semestru, udzielonego urlopu lub innych przerw w uczestnictwie
w studiach.
Programy ksztalcenia, w t1,rn plany studi6w d1a poszczeg6lnych kierunk6w Dziekan
podaje do wiadomoici student6w przed rczpoczEciem danego cyklu ksztalceni a popvez
publikacjg w systemie informatycznym Uczelni.
Harmonogramy zajE6 dydaktycznych podawane s4 do wiadomo$ci studentdw nie p62niej
niL na tydzieh przed rozpoczgciem semestru, popnez zamieszczenie na odpowiedniej
stronie intemetowej Uczelni.
Przebieg studi6w jest dokumentowany w systemie informatycznl,rn Uczelni.
Uczelnta mo2e prowadzid na studiach zajgcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod
i technik ksztalcenia na odlegloS6, w tym z wykorzystaniem platformy e-leamingowej.

PRAWASTUDENTA

s11
Student ma prawo :

1) zdobyr,vai wiedzq i rorwijat wlasne zainteresowania naukowe, kulturalne i sportowe,
2) zrzesza6 sig w organizacjach studenckich, w szczeg6lnodci w kolach naukowych oraz

uczestniczyd w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni,
3) uzyskiwa6 nagrody i wyr6znienia,
4) otrzyml.wa6 pomoc materialn4 na zasadach okeSlonych odrgbnymi przepisami,
5) uzyskai ubezpieczente zdrowotne na zasadach okreSlonych w odrgbnych przepisach,
6) organizowai Zycie studenckie,
7) korzystac pod nadzorem z pomieszczef dydaktycznych, lrzydzeh i drodk6w

technicznych Uczelni,
8) korzysta6 z pomocy nauczycieli akademickich i wlaSciwych organ6w Uczelni

w sprawach zwiqzanych z rcalizacj4 programu dydaktycznego i wychowawczego
Uczelni,

9) do poszanowania godno6ci osobistej i podmiotowego traktowania we wszystkich
kontaktach z organami Uczelni, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami
administracyjnymi.

Student niepelnosprawny mo2e ubiegai siE o:
1) zmiang warunk6w uczestnictwa w zajgciach oraz form ich zaliczania,
2) indy,vidualne warunki korzystaaia z biblioteki,
3) zgodQ prowadz4cego zajgcia na ich nagrpvanie, po uprzednim zloLewu deklaracji

o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych material6w .uq1lqczrie

na uzytek pryl,vatny,
4) pomoc w pozyskiwaniu material6w dydaktycznych niezbgdnych do studiowania,
5) zmiang grupy j gzykowej na lepiej dostosowan4 do jego mo2liwodci,
6) dopasowanie zajg6 wychowania ftzycznego do rodzaju i stopnia-niepelnosprawnoSci,
7) mo2liwo$i zastosowania dodatkowych ntz4dzeA (np. powigkszalnik, dyktafon) oraz

wl4czenie w proces dydaktyczny os6b trzecich (np. tlumacz jgzyka migowego,
asystent.).

Student niepelnosprawny ma prawo wjazdu i parkowania na terenie Uczelni.
Rozwiqzaria, o kt6rych mowa w ust. 2 stosowane s4 w miarg istniejqcych w Uczelni
mo2liwoSci.
Warunkiem skorzystada z uprawnief, o kt6rych morra w ust. 2, jest przedstawienie
orzeczenia o niepelnosprawnoSci, wydanego przez uprawniony w tym zakresie organ.
Decyzjg o przyznaniu prawa do udogodnieri i zwolnieri, o kt6rych mowa \zv ust. 2
podejmuje Dziekan.
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7. Prawa Studenta wygasaj4:
a. z dniem, w kt6rym decyzja o skreSleniu z listy Student6w stala sig ostateczna;
b. z dniem uprawomocnienia sig orzeczenia Komis.ji Dyscyplinamej o ukaraniu Studenta

kar4 dyscyplinam4 wydalenia z Uczelni;
c. z duem ztoAenia egzaminu dyplomowego;
d. z dniem osi4gnigcia skutku zloZonego przez Studenta wypowiedzenia Umowy o

Swiadczenie usfug edukacyjnych.

1.

oBowlAzKr STUDENTA

$12
Student ma obowi4zek systematycznie zdobywa1 wiedzg ,umiejgtno5ci i kompetencje
spoleczne zgodnie z programem ksztalcenia i zachowpva6 wlaSciw4 postawg moraln4
oraz postgpov{ai zgodnie z heSci4 Slubowada, Regulaminem Studi6w oraz przepisami
obowi4zuj 4cymi w Uczelni.
W szczeg6lnoSci student zobowi4zany jest do:
1) przestrzegania przepis6w obowiqzuj4cych w Uczelni,
2) udzialu w obowi4zkowych zajgciach dydaktyc znych zgodnie zplanem studi6w,
3) przystEpowani a d,o zaliczeh i egzamin6w,
4) przestrzegaria dobrych obyczaj6w wsp6lnoty akademickiej,
5) dbania o godnodd studenta i dobre imig Uczelni,
6) niedzialania na szkodg Uczelni, innych student6w, absolwent6w i pozostalych

czlonk6w spolecznoSci akademickiej Uczelni,
7) przestzegarria finansowych wamnk6w ksztalcenia okre3lonych w Regulaminie

Finansowym bgd4cym integraln4 czg6ci4 umowy o Swiadczenie uslug edukacyjnych,
8) przestrzegania norm ubioru tak, aby jego str6j byl zgodny z charakterem Uczelni jako

miejsca pracy i nauki oraz odzwierciedlal stosunek studenta do wykony.rvanej pracy,
atak2e jego szacunek do pozostalych czlonk6w spolecznodci akademickiej Uczelni.

Studentowi, bgd4cemu pod wplyr,vem a1koho1u, narkotyk6w lub innych 6rodk6w
odurzaj4cych, nie wolno przebywal na terenie Uczelni i uczestniczy6 w zajgciach pod

rygorem kar dyscyplinarnych.
Student jest zobowi4zany do niezwlocznego powiadomienia na piSmie Dziekana
Wydzialu o zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu zameldowatia i adresu do
korespondencji.
Student, kt6ry w czasie odb)"wania zaj96 dydaktycznych bgdzie lub jest naraZony
na dzialanie czynnik6w szkodliwych, uciqzliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest
zobowi4zary poddai sig badaniom lekarskim i uzyskad odpowiednie orzeczerie
potwierdzaj4ce zdolnoS6 do kontynuacji nauki. Formg orzeczenia okre3laj4 odrgbne
przepisy.
Dziekan moZe okredli6 zajqcia, do kt6rych dopuszczenie uwarunkowane jest podjgciem
przez sltdenta stoso\pnych dzialan profilaktycznych (np. ubezpieczenia, szczepienia
ochronne).
Student ponosi odpowiedzialno S(, mateialn1 za szkody vryrz4dzone w mieniu Uczelni.
Za postgpowanie niezgodne ze Slubowaniem akademickim i przepisami obowi4zujqcymi
na Uczelni omz za czyny uchybiaj4ce godnodci Student ponosi odpowiedzialnoS6
dyscyplinarn4 przed Komisj4 Dyscyplinam4.
Karami dyscyplinamymi s4:
a. upomnienie;
b. nagana;

5.
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c. nagana z ostrzeZeniem;
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d. wydalenie z Uczelni.
10. Zasady i tryb postgpowania dyscyplinamego okeSlaj4 postanowienia Ustawy oraz

przepisy wydane najej podstawie.

ZAJqCIA DYDAKTYCZNE

$13
1. Do prowadzenia wyklad6w oraz przeprowadzania egzamin6w uprawnieni s4 nauczyciele

akademiccy posiadajqcy co najmniej stopieri naukowy doktora.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydzialu moze podj46 uchwalg upowazniaj4c4 do

prowadzenia wykladu orz ptzeprowadzania egzarnin6w nauczyciela akademickiego
zatrudnionego na stanowisku asystenta 1ub wykladowcy i posiadaj4cego znaczEae
doSwiadczenie zawodowe w danet dziedzinie.

$14
1. Prowadz4cy zajgcia jest zobow4zany na pierwszych zajQciach poda6 do wiadomodci

student6w program przedmiotu oraz warunki uzyskania zaficzenia przedmiotu, w tym
liczbg pmkt6w ECTS przypadaj 4c4 na dany przedmiot, a tatriZe dopusz czaln4 liczbg
nieobecnoici na zajgciach oraz warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecnodci na
zajgciach. W przypadku przedmiot6w koricz4cych sig egzaminem, egzaminator podaje do
wiadomo3ci student6w zakres i formg egzaminu.

2. Nagrywanie tre{ci zajE6 i wykonywanie zdjEd w czasie ich trwania moZe odby"wa6 siq
tylko za zgod4 prowadz4cego zajgcia.

srs
1. Student jest zobowi4zany do udzialu we wszystkich formach zajgA dydaktycznych

przewidzianych programem studi6w prowadzonych w szczeg6lnoSci w formie 6wiczeh,
konwersatori6w, lektorat6w, laboratori6w, seminari6w, oboz6w oraz zajEd z wychowania
fizycznego, a tak2e do terminowego zaliczaulia przedmiot6w i skladania egzarnin6w oraz
wypelniania innych obowi4zk6w dydaktycznych przewidzianych programem studi6w.

2. W szczeg6lnych przypadkach Rektor, na wniosek Dziekana, moZe okresli6 odrgbne
warunki uznawatia przedmiot6w i rodzaj6w zajg6 za zallczone, z uwzglgdnieniem, 2e:
1) obecno$6 na zajqciach uznanych za obowiqzkowe jest warunkiem dopuszczenia

studenta do klasyfikacji (zaliczenral egzaminu),
2) w przypadku niedaj 4cych sig uzupelnii zalegtoSci spowodowanych zblt dulq liczb4

nieobecnodci na zajgciach obowi4zkowych i l4cz4cej sig z tym niemo2noSci zaliczenta
przez studenta przedmiotu, student nie zostaje dopuszczony do klasyfikacji
(zaliczenia/egzuninu) i Dziekan moze - na wniosek studenta - skierowai studenta na
p owtarzanie przedmiotu/semestru,/roku.

s16
W trakcie samodzielnej pracy nad zdobyr,vaniem i poglgbianiem wiedzy student zobowiapwty
jest do poszanowania, okreSlonych odrgbnymi przepisami, praw autorskich nale2nych
w szczeg6lnoSci autorom ksi4zek, po&gcznik6w, skrypt6w i innych utwor6w.

s17
1. Student, w ramach studi6w w Uczelni, za zgod4 Dziekana .vq1ruzon4 w formie decyzji

adminishacyjnej, moZe:
1) zmieni6 formg studi6w (stacjoname / niestacjoname),
2) zmienil wydziat,



2.

3.

3) zmienid kienrnek lub specjalno66,
4) zrnieni| poziom studi6w,
5) studiowai za grantcq w ramach program6w migdzy:rarodowych i uzyskai zaliczenie

tego okresu studi6w na macierzystym Wydziale, zgodnie z zasadami okredlonymi
odrgbnyrni przepisami.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach o kt6rych mowa w ust. i, uwzglEdnia sig
dotychczasowy przebieg studi6w Studenta.
Dziekan w decyzji okreSla jej szczeg6lowe warunki zgodnie z zasadami przenoszenia
i luznawartta zajE6.

4. W przypadku niedotrzymania przez studenta warunk6w okreSlonych w decyzji, Dziekan
moZe skreSlii studenta z listy student6w.

$18
1. Student Uczelni, kt6ry wypelnil wszystkie obowi4zki zwiegzane z tokiem studi6w

na kierunku podstawowym, mohe, za zgod4 wlaSciwych Dziekan6w, studiowa6
w Uczelni:
1) dodatkow4 specjalnoS6 na tym sam)ryn kierunku studi6w, wykonuj 4c, dwie prace

dyplomowe (ka:Zda z za7<r estt j ednej specj ainoSci) ;

2) dodatkowe kierunki studi6w; zasady i tryb podjgcia studi6w na dodatkowym kierunku
okeSla Dziekan tego kierunku;

3) dodatkowe przedmioty na innych kierunkach - na zasadach okredlonych przez
Dziekana.

2. Warunki zaliczania przedmiot6w studiowanych wg ust. I pkt 1),2),3) s4 takie same jak w
przypadku przedmiotu obowi4zkowego, punkty ECTS uzyskane w wyniku zaliczenia tych
przedmiot6w nie s4 brane pod uwagg przy rozliczaniu przebiegu studi6w na kierunku
podstawowym.

3. Przedmioty nieobjgte programem studi6w oraz uzyskane w ten spos6b punkty ECTS s4
wpisywane w suplemencie do dyplomu jako przedmioty oraz punkty ECTS fakultatywne.

4. Dziekan mo2e cofn46 zgodg na studia na innym dodatkowym kierunku lub dodatkowej
specjalnoSci w ramach studiowanego kierunku, je2eli student nie wypelnia obowi4zk6w
zwi4zanych ze studiami na kieruntu podstawouiym.

5. Warunki finansowe przedmiot6w realizowanych wg ust. 1 pkt i), 2), 3) Dziekan okredla
w odpowiedniej decyzj i.

$le
Student imej uczelni ma prawo:

1) studiowad dodatkowy kierunek studi6w w Uczelni, jeleli zostarie przyjQty na studia
w Uczelni w wyniku postgpowania rekrutacyjnego, kt6rego zasady okeSla Rektor,

2) studiowai, w miarg mo2liwodci Wydziafu, \4ybrare przedmioty prowadzone
w Uczelni, na warunkach okre6lonych przezDziekuta.

PRAKTYKAZAWODOWA

1. Program ksztalcenia -oz" prr"*idyrlie0 obo*i4""k zrealizowania przez studenta
praktyki zawodowej.

2. Program praktyki zawodowej, czas jej nwania i spos6b odbywania okresla Program
ksztalcenia, uwzglgdniaj4c obowi4zuj4ce przepisy prawa.

+.



3. Zaiiczenie obowi4zkowej praktyki zawodowej powinno nast4pii nie p6iniej ni? do korica
ostatniego semesffu studi6w, z t1urr1, 2e inne przepisy dotyczqce praktyk mog4
przewidyrva6 inny termin zaliczenia praktyki.

4. Warunkiem zaTiczenia praktyki jest jej zxealizowanie w okeSlonym wy'miarze, terminie i
miejscu oraz wykazanie sig osi4gnigciem zakladarrych efekt6w ksztalcenia, dla kt6rych
praktyka byla zorganizowana poprzez zloaenie w Uczelni, wl,rnaganych dokument6w.

5. ZaJiczenie praktyki dokonywane jest na podstawie dzienniczka praktyk 1ub sprawozdania
z praktyki, potwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w kt6rej student
odbyrval praktykg ltsb Wznaczonego do opieki nad studentem pracownika tej jednostki.
Zaliczerna praktyki dokonuj e Dziekan popnez odpowiedni wpis do karty zaliczeniowej
praktyki.

6. Jako praktykg zawodow4 mo2na zaliczyd tak2e:
1) zatrudnienie studenta podczas wakacji w kaju lub za gruticq, jesli charakter pracy

spelnia wyrnogi programu praktyki,
2) udzizl studenta w obozie naukow;,rn o profilu zgodnym z programem praktyki,
3) innq praktyk4 kajow4 lub zagraniczn4.

7. Brak zaJiczenta obowiqzkowej praktyki traktowany jest na r6wni z brakiem zaliczenia
innego obowi4zkowego przedmiotu.

8. Student, kt6ry nie zrealizowal przevndzianej programem ksztalcenia praktyki lub jej
cz?Sci w .uqyznaczonp wymiarze, miejscu i teminie, zostal dyscypiinamie usunigty
z praktyki wskutek naruszenia przepis6w BHP lub z irnych przyczyn le24cych po stronie
Studenta, przerwal praktykg z wlasnej winy, albo nie pnedlozyt raporlcu z praktyki lub
dziennika z po6wiadczeniem odbycia praktyki przez kierownika jednostki organizacyj nej,
w kt6rej realizowal praktykg, jest zobowi4zany do powtarzania praktyki.

9. Szczeg6lowe zasady i tryb zali.czania praktyki zawodowej oruz :uznania jej za zaliczon4
okreSla Karta przedmiotu oraz Regulamin Praktyk.

10. Praktyka zawodowa niezrealizowana w czasie studi6w mo2e pnedtfiry| planowaay
termin ukoriczenia studi6w.

li. Student, kt6ry nie odbyl wszystkich wl,rnaganych w programie ksztalcenia praktyk
zawodowych, nie moZe byi dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

$21
Zasady finansowe odbyr,vania praktyki zawodowej, lvviczefi terenowych itp. okredla
Regulamin Finansowy stanowi4cy integralnq czg36 umowy o Swiadczenie uslug
edukacyj nych.

3.

SPECJALNOSCI

s22
Studenci odbywaj4 studia w ramach kierunku studi6w.
Dziekan dokonuje podzialu student6w na kierunki wedlug wniesionych podari, a nastgpnie
w ramach kierunku dokonuje podziatu na specjalno6ci, bior4c pod uwagg mo2liwoSci
Wydzialu oraz liczbg zgloszonych student6w.
JeZeli do ukoriczenia studi6w konieczne jest - zgodrie z planem studi6w i programem
ksztalcenia - ukoriczenie specjalnoSci, student dokonuje wyboru specjalnoSci w semestrze
poprzedzaj4cym rczpoczgcie zajEd danej specjalnodci.
Warunki, zasady i terminy wyboru specjalnodci okreila Rekt or zuz4dzeniem.
Student, kt6ry nie dopelni w oke3lonych terminach obowi4zku wyboru specjalnoSci,
zostanie wpisany na listg tej specjalno5ci, kt6r4 wybierze wigkszoSi student6w.

1.

2.

4.
5.

-x



6.

7.

Specjalno6d zostaje otwarta jezeli wybiene j4 grupa co najmniej 25 student6w (grupa
dziekanska). W przypadku ni ezebrania sig grupy dziekanskiej zostaje otvvafia specjalnoSi,
kt6r4 wybierze wigkszoSi student6w. Na zasadach okre6lonych w Regulaminie
Finansowym moZe zostal otwarta dodatkowa specjalno3i.
Uruchomienie specjalnoSci zadeklarowanych przez Student6w okreSla Rektor
Zan4dzenrem.

SKALA OCEN I SREDNIA

$23
1 . Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje sig nastgpuj4c4 skalg ocen:

OCENA
Slownie

OCENA
cyfrq

ODPOWIEDNIK LITEROWY

bardzo dobry (s,0) A
dobry plus (4,s) B
Dobry (4,0)
dostateczny plus (3,5) D
Dostateczny (3,0) E
Niedostateczny (2,0) F

3.

Sredni4 ocen z przebiegrt studi6w oblicza sig bior4c pod uwagg semestry za)iczone
(zweryfikowane) oraz uwzglgdniaj4c wszystkie oceny z zaliczefl i egzamin6w - zgodnie z
programem studi6w - wrM z uwzglgdnieniem wszystkich otrzymanych ocen
niedostatecznych.
Srednia ocen z przebiegu studi6w jest obliczana nastgpuj4co:

Srednia ocen :
2 ocen z wszystkich form zajec

liczba ocen
(Srednia arltmetyczna)

1.

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU IAKUMULACJI PUNKTOW TECTS)

$24
Uczelua stosuje metody wyratlartia osi4gnigi studenta zgodnie z Europej skim Systemem
Transferu i Akumulacji Punkt6w (ECTS) na zasadach okredlonych w ,,Regulaminie
pnyznawania punkt6w ECTS w G6modl4skiej Wy2szej Szkole Handlowej im. W.
Korfantego w Katowicach".
Przedmiotom wystgpuj4cym w planie studi6w przyporz4dkowane sq punkty (ECTS).
Punkty ECTS - s4 warto6ciami liczbowyrni odpowiadaj4cymi wkladowi pracy, kt6r4
winien wykonai student, aby otrzyma| zaliczenie poszczeg6lnych przedmiot6w. Kazda
warloSd odnvierciedla ilo5i pracy koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu z
zakresu wiedzy, umiejgtno5ci i kompetencji spolecznych. Naklad pracy obejmuje
zar6wno pracg Studenta w czasie zajge zorgutizowanych w Uczelni w obecnoSci
nauczyciela, jak i jego pracg w*asn4.
Przy ustalaniu liczby punkt6w przypisanych do danego przedmiotu pod uwagg bierze siq
wszelkie formy nauki, w szczeg6lno3ci: wyklady, lwiczenta, konwersatoria, zajgcia
laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, a takZe egzaminy, inne formy zaliczefi oruz
pracg wlasn4 studenta. 60 punkt6w ECTS odzwierciedla wklad pracy wymaganej do
zaliczenta pelnego roku akademickiego; na semestr przypada 30 ECTS.

2.

3.

4.



1.

1.
s2s

Minimalna liczba punkt6w ECTS wymagana dla ukoriczenia studi6w w Uczelni wl,nosi:
1) dla studi6w pierwszego stopnia - licencjackich: 180 ECTS,
2) dla studi6w pierwszego stopnia - in2ynierskich: 210ECTS,
3) dla studi6w drugiego stopnia: 120 ECTS,
4) dlajednolitych studi6w magisterskich: 300 ECTS.
Zaliczenie semestru wymaga uzyskania 30 punkt6w ECTS oraz spelnienia wymagan
oke6lonych programem studi6w

$26
Uzyskanie przez studenta punkt6w zwi4zane jest z faktem zaTiczenia przedmiotu, tzn.
zahczenrem wszystkich form zaj96.

2. Kolejne semeshy zalicza sig wedlug zasady akumulacji punkt6w ECTS.

ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEIq I EGZAMINoW

s27
1. Podstawowym okresem rozliczeniowym osi4gnig6 studenta jest semestr.

W uzasadnionych przypadkach Dziekan moZe okredlii inne okresy rozliczeniowe, do
kt6rych stosuje sig odpowiednio postanowienia d olyczqce semestr6w.

2. Warurkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytyi,rinych ocen ze wszystkich zaliczen
i egzamin6w przewidzianych planem studi6w tego semestru i uzyskanie wymaganej
iiczby punkt6w ECTS.

3. W Uczelni dokonuje sig dokumentowania przebiegu studi6w w elektronicznej karcie
okesowych osi4gnig6 Studenta.

4. Niezwiocznie po zakoriczeniu sesji zaliczeniowo - egzaminacyjnej, Centrum Organizacji
Ksztalcenia przedl<lada u Dziekana wladciwego Wydzialu do podpisu wypelnion4
elektronicznie karlg okresowych osi4gnigd Studenta.

5. Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna dzieli sig na sesjg i sesjg poprawkow4, zgodnie
z harmonogramem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
Student ma obowi4zek zaliczy| semestr do kofca sesji poprawkowej.
Tryb uzyskiwania zaTiczefi i zdawartia egzamin6w okredla program danego przedmiotu
oruz nauczy ciel pr ow adz4cy zajgcia.

8. W przypadku gdy zajgcia z jednego przedmiotu prowadzi dw6ch lub wigcej nauczycieli
akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznacz ona przez Dziekana spoSr6d
prowadzqcy ch zajQcia.

9. Podczas przyst?powania do sesji zaliczeniowo - egzaminacyjnej Student obowi4zany jest
posiada6 wainy dokument toZsamoSci ze zdjgciem.

10. Zaliczenia i egzarniny przeprowadza sig z uwzglgdnieniem zasady, iZ student powinien
odpowiada6 w obecnoSci przeprowadzajqcego zaliczenie I egzaminatora oraz co najmniej
jeszczejednej osoby (np. innego studenta).

11. W sesji zaliczeniowo - egzaminacyjnej Student ma prawo do dw6ch termin6w zaliczefi i
egzamin6w. Nieuzyskanie oceny pozyt).\rynej z zaliczenia i/lub egzaminu w drugim
terminie powoduj e ntezaliczenie przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej.

6.

7.
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2.

INDY\ryIDUALNY ROZKI,AD SESJI ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNEJ (IRS)

1.
s28

W uzasadnionych przypadkach, Dziekan mohe, dzialajqc na udokumentowany wniosek
student4 Ao2ony przed pierwszym vqlznaczonym harmonogramem sesji zaliczeniowo-
egzaminacyjnej terminem zaliczenla/egzarninu, v"ryrazi| studento\ /i zgodg na
indyi,vidualnie ustalony z przeprowadzajqcym zaliczenielegzarnin, wiaihqcy studenta
termin/terminy zalrczenialegzaminu pr4padaj4cyl-qce w trakcie sesji zaliczeniowo-
enzl6lnaavinai

W przypadku przyz::rania IRS, postanowienia dotyczqce zaliczei i egzamin6w stosuje sig
odpowiednio.

ZALICZENIE

s2e
Zallczenia zajgl dydaktycznych dokonuj e prowad z4cy zajgcia.
Prowadz4cy ma obowipek zweryfikowania toZsamoSci Studenta i uprawnien
kwalifikuj4cych go do przyst4pienia do zaliczenia przedmiotu.
Student ma obowi4zek potwierdzenia wlasnorgcznym podpisem uczestnictvr'a w
zaliczeniu na lidcie obecnoici.
Warnnkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytyvnej oceny z kolokwium
zallczeniowego lub oceny prac wynikaj4cych z progranru zajg6 (np. projekty, prezentacje,
sprawozdani4 prace kontrolne, itp.) i aktywny udzial studenta w zajgciach.
Dia danego kierunku studi6w mog4 zostai okeslone szczeg6lne wymagania dotycz4ce
obecnodci na zajEciach, kt6rych niedotrzymanie ptzez studenta skutkuje
niedopuszczeniem do zaiiczenia zaj E6 lub nieklasyfikowaniem przedmiotu.
Dopuszcza stg zaliczenie zajgi odbltych przez st:udenta w innej uczelni tylko i wyl4cznie
za zgod4 nauczyciela akademickiego prowadz4cego w Uczelni daay przedmiot.
Student ma obowi4zek uzyskad zaliczerie z danej formy zaj96 najp62niej na ostatnich
zajgciach z tej formy zajg6. W przypadku nieuzyskania puez studenta zaliczenia w tym
terminie, przysluguj e mu tylko jeden termin poprawy dla danych zajgi w sesji
zaliczeniowo-e g zutinacyjnej.
Przed przyst4pieniem do zaTiczenia w terminie poprawkowyrn student moze skorzystad,
na zasadach okreSlonych w Regulaminie Finansowlm, z dodatkowych konsultacji
sesyjnych z nauczycielem akademickim prowadz4cyrn zajgcia, na kt6rych moze
przyst4pi6 do zaTiczenia, w terminie :lq1znaczonym harmonogramem sesji zaliczeniowo-
egzaminacyj nej. W przypadku uzyskania podczas konsultacji sesyjnych oceny pozytyrvnej
z zaliczenia, ocena ta traktowana jest jak ocena z zaliczenia o@mana w terminie
poprawkowym zaliczenia. W pr4padku nieuzyskania podczas konsultacji sesyjnych
oceny pozlty\,vnej z zaliczeua, student ma prawo przyst4pi 6 do zaliczenia w terminie
poprawkowym wyznaczonymhatmonogramem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
Brak zaliczenia z danego przedmiotu w danej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
powoduje otrz)rynanie oceny niedostatecznej z zallczenia tego przedmiotu oraz skutkuje
utrat? prawa do przyst4pienia do egzaminu z tego przedmiotu w danej sesji zaliczeniowo-
cczominan"i--i

3.

6.

7.

9.

70. Zaliczenie przedmiotu jest udokumentowane ocen4. Zaliczenia praktyk (6wiczeri oboz6w
terenowych, wa.rsztat6$i itp.), wychowanla ftzycznego oraz zajgt o charakterze
informacyjnym nie musz4 byi udokumentowane ocen?, o ile tak stanowi uchwala Senatu.
Wpis o tre6ci ,,zaliczone" (skr6t: ,,zal") nie jest uwzglgdnimy przy obliczaniu dredniej
ocen z przebiegu studi6w, chyba 2e uchwala Senatu stanovr'i tnaczej.

1,I. ZaJiczenia zajEd dydaktycznych dokonuj e nauczyciel akademicki prowadzqcy zajgcia \ub,

4.

8.

w wyj4tkouych przypadkach, inna osoba upow ei2niona przez Dziekana.

4.



12. Nieusprawiedliwiona nieobecnoSi na zaliczeniu powoduje utratg jednego terminu.
73. ZaJiczenie zajgi dydaktycznych jest potwierdzane przez nauczyciela akademickiego

poprzez dokonanie wpisu w elektronicznej karcie okresowych osi4gnig6 studenta oraz
protokolach za.liczeniowo - egzaminacyj nych

,,TERMIN ZEROWY EGZAMINU'

$30
Egzaminator moZe - za zgodq Dziekana, w porozumieniu ze studentami - przeprowadzil
egzamin przed rozpoczgciem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej (tzw. ,,termin zerowy
egzaminu"), pod warunkiem, 2e odbyly sig wszystkie zajgcla z przedmiotu objgtego
egzaminem i student uzyskal z nich z iczenie. Tak ustalony termin j est liczony j ako pierwszy
egzamin, d1a tych student6w, kt6rzy do niego przyst4pi4. Nie zwalnia to egzaminatora
z obowi4zku wyznaczenia terminu pierwszego egzaminu w sesji.

EGZAMIN

s31
1. Egzamin jest sprawdzianem stopnia oparowania przez studenta efekt6w ksztalcenia

okeSlonych w karcie przedmiotu.
2. Warunkiem przyst4pienia do egzaminu jest uprzednie zaTiczenie wszystkich innych form

zajgd rt ramach danego przedmiotu. Pzyst4pienie przez studenta do egzaminu, pomimo
braku tego zahczenia, powoduje skutki toZsame do nieusprawiedliwionej nieobecno$ci
studenta w wyznaczonym terminie.

3. Prowadz4cy ma obowi4zek zweryfikowania toZsamo5ci Studenta i uprawniefi
kwalifikuj4cych go do przyst4pienia do egzaminu.

4. Student ma obowi4zek potwierdzenia wlasnorgcznym podpisem uczestnictwa w
egzaminie na liScie obecnoSci.

5. Rozklad sesji egzaminacyjnej powinien by6 ogtoszony nie p6zniej ni| na dwa tygodnie
przed terminem jej rozpoczgcia, okreSlonym w organizacji danego roku akademickiego,
przy uwzglgdnieniu zasady, i2 daty dw6ch egzamin6w przeprowadzanych dla
uczestnik6w jednego semestru nie mogq sig poklnvai.

6. W kazdym semestrze, z danego przedmiotu Student ma prawo przyst4pienia do dw6ch
termin6w egzaminu: pierwszego i poprawkowego.

7. Termin pierwszy egzaminu wyznaczany jest w trakcie sesji zaliczeniowo-
egzaminacyjnej. Termin egzaminu poprawkowego .vqrzlaczany jest w trakcie sesji
poprawkowej. Egzarnln poprawkowy moze zostal .vqtznaczony nie wczeSniej niZ po
uptyde 10 dni od daty ogloszenia wyniku egzaminu piemszego.

8. Egzaminator podaje do wiadomoSci student6w czas Irwania egzaminu. W uzasadnionych
przypadkach czas ten mo2e ulec wydfuZeniu.

9. Przed przyst4pieniem do egzaminu poprawkowego student mo2e skorzysta6, na zasadach
okre5lonych w Regulaminie Finansowym, z dodatkowych konsultacji sesyjnych
z nauczycielem akademickim przeprowadzaj4cym egzamin, na kt6rych moZe przyst4pi6
do egzaminu poprawkowego, w terminie vqiznaczonym harmonogramem sesji
zaliczeniowo-egzaminacyjnej. W przypadku uzyskania podczas konsultacji sesyjnych
oceny poz).tfrnej z egzaminu, ocena ta traktowata jest jak ocena z egzarinu
poprawkowego. W prrypadku nieuzyskania podczas konsultacji sesyjnych ooeny
pozytywnej z egzaminu, student ma prawo przyst4pi6 do egzaminu poprawkowego w
terminie wyznaczonym harmonogramem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

10. Student, kt6ry z pierwszego egzaminu otrzymal oceng niedostat eczn4, ma prawo do
jednego egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonp harmonogramem sesji
poprawkowej.
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13.

14.

15.
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17.

1.

1.

1.

sp6znienie studenta ptzewaczaj4ce 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona
nieobecnoSi na egzaminie.
Nieusprawiedliwion4 nieobecnosi studenta w wznaczonym terminie na egzaminie,
zar6wno pierwszym, jak i poprawkowyrn, trakhrje sig jako utratg prawa przyst4pienia do
egzaminu w tym terminie.
Nieusprawiedliwiona nieobecnoSi studenta na egzaminie (utrata prawa do egzaminu)
odnotowywana jest znakiem grafrcznym,,X" i traktowana jako wartod6 zerowa oraz nie
jest wliczana do dredniej ocen przebiegu studi6w.
W trakcie egzaminu telefony kom6rkowe musz4 byi wyl4czone. Niedopelnienie
obowi4zku skutkuje przerwaniem egzaminu danemu studentowi, co jest r6wnoznaczne z
niezaliczeniem egzaminu.
Mo2liwo66 korzystania z material6w i rxz4dzeh pomocniczych okedla prowadz4cy
egzamin.
Podczas egzaminu obowiqzuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W
sytuacjach wyj4tkowych, student, za zgod4 egzarninaton, mole opuScii salg, z
zastrzezeniem, i2 przed opuszczeniem sali student ma obowiqzek zdeponowad arkusz
egzaminacyj ny u egzartinatora.
W pr4padku niesamodzielnej pracy na egzunirrte lub zakl6cania prawidlowego
przebiegu egzaminu, prowadz4cy przetrya egzarnin danemu studentowi, co jest
r6wnoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

OGI,OSZENIE WYNIK6W
$32

Wyniki zaliczeri i egzamin6w podawane s4 do wiadomodci student6w poprzez
zamieszczenie ich na ind)'widualnym intemetowym koncie studenta w systemie
informatycznym Uczelni, w terminie do 1 0 dni od daty przeprowadzonego z iczenia lub
egzaminu.
Po ogloszeniu wyniku zaliczenia pisemnego lub egzaminu pisemnego Student ma prawo
wgl4du do pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej i uzyskania uzasadnienia otrzyrnanej
oceny do dw6ch tygodni od daty ogloszenia tego wyniku.
Oceny z egzamin6w i zaliczeh wpisywane s4 do elektronicznych kart okresowych
osi4gnigi studenta oraz protokotu zaliczenia przedmiotu.

ROZLICZENIE SESJI ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNEJ
$33

Zaliczeue semesffu nastgpuje z dniem podjgcia decyzji przez Dziekana i powinno
nast4pi6 nie p6zniej ni2 miesi4c po zakohczeniu sesji poprawkowej dia danego semestru.
spelnienie przez studenta wymagan przevidzianych plaaem snrdi6w jest odnotowyr;vane
przez wlasciwego Dziekana w elektronicznych kartach okesowych osi4gnigi studenta w
formie zaliczenia semestru.

s34
Po. zaliczeniu semestru i przeprowadzonej weryfikacji, student jest automatycznie
wprslavany na semesff nastgpny.
student kt6ry nie zariczy pierwszego semeshu studi6w zostaje skreslony z listy
student6w, chyba 2e w odpowiednim terminie zlo2y wniosek, o kt6r1,rn mowa w $ 36 usi.
1 pkt i) 1ub pkr 2).
w przypadku rttezaliczenla innego semestru niz pierwszy, student kierowany jest na

3.

3.

po\rytalzanie semestm, chyba Ze



5.

6.

4.

7.

1.

5.

6.

weryfikacji semestru, zloly pisemny wniosek o wpis warunkowy na zasadach
olre6lonych w $ 36 1ub o skeSlenie z listy student6w.
Student moZe zostai skierowany na powtarzanie tego samego semestru nie wigcej niz dwa
razy.
W przypadku uzyskania zgody Dziekana na powtarzanie semeshu na podstawie wnioskL
zlohonego przez Studenta, liczba r62nic pro$amowych-przypadaj4ca na semestr nie moZe
przektoczyd liczby 5. W pr4padku jej przekroczenia Student zostaje skierowany na
powtarzanie semestru ntZszego w stosunku do ostatniego zaliczonego iub moZe ubiega6
sig o wydluZenie okesu studi6w o jeden semestr, poprzez zto2enie stosownego
oSwiadczenia. Wydlu2enie okresu studi6w o jeden semesh wplywa na planowany termin
ukoticzenia studi6w.
Studenci ostatnich semestr6w, kt6rzy po osi4gnigciu terminu wydluZenia okresu studi6w
nie dohzymali terminu zaliczenia r62nic programowych zostaj4 skreSleni z listy
Student6w z powodu niezaliczenia semestru lub niezlo2enia dokument6w do egzaminu
dyplomowego.
Studenci, kt6rzy decyzl4 Dziekana zostali skierowani na powtarzanie semestru w myS.
postanowief $ 34 ust. 3, w przypadku gdy liczba r62nic programowych nie daje
moZliwodci ich zaliczenia do korica planowanego terminu ukoficzenia studi6w, mog4
ubiega6 sig o wydluZenie okresu studi6w o jeden semestr poprzez zlo2enie stosowrego
oSwiadczenia 1ub zostaj4 skre5leni z iisty Student6w z dniem rozliczenia sesji
zaliczeniowo-egzaminacyj nej.

PRZYWRoCENIE PRAWA DO EGZAMINU

s3s
Dziekan mohe, dzialajqc na udokumentowany na podstawie za!;wiadczenia lub innego
dokumentu wniosek studenta, :uznal jego nieobecnoSd na danym egzaminte za
usprawiedliwion4, i przywr6ci6 prawo przyst4pienia do danego egzaminu w terminie
okreSlon;'rn w decyzji.
Wniosek o przy"vw6cenie prawa do danego egzaminu powinien by6 zLo2ony najp6inej
w ciqgu 7 dni od ustania przeszkody, kt6ra uniemoZliwila studentowi pzyst4pienie do
danego egzaminu, jednak nie p6Zniej niZ w terminie miesi4ca od zakoiczenia sesji
poprawkowej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, co jest
r6wnoznaczne z utrat4 prawa do danego egzaminu.
W przypadku, gdy przyi,w6cono studentowi prawo do pierwszego egzaminu, przed
terminem egzaminu poprawkowego, student ma obowi4zek przyst4pi6 do egzaminu
w terminie egzaminu poprawkowego na prawach pierwszego egzaminu.
W przypadku, gdy przywr6cono studentowi prawo do danego egzaminu z przyczyn
dotycz4cych studenta, a uplyn4l jtL wyznaczony harmonogramem sesji zaliczeniowo-
egzaminacyjnej termin egzaminu poprawkowego, student wpisywany jest \rarunkowo na
semestr kolejny z prawem przystqpienia do danego egzaminu w terminie 2 miesigcy od
dnia zakohczenia sesji poprawkowej na zasadach tzw. wpisu warunkowego
kr6tkoterminowego (WWK), o kt6rynn mowa w $ 36 niniejszego Regulaminu.
Na wniosek Studenta ostatniego semestru ubiegaj4cego sig z powodu usprawiedliwionej,
zgodnie z ust. 1, nieobecnodci o przywr6cenie terminu poprawkowego zaliczenia lub
egzaminu, Dziekan mo2e wyrazi(, zgodg na przynr6cenie terminu poprawkowego nie
p62nej niL w terminie 1 miesi4ca od dnia zako(czenia sesj i poprawkowej .

Egzaminator zobowi4zany jest do dostosowania sig do wyznaczonych pruez Dziekana
termin6w.
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NieobecnoSi egzaminatora w Wznaczonym terminie egzaminu nie moZe byd
interpretowa"na na niekorzyS6 studenta. W nzie przedtu;iLai1c€J sig nieobecnoSci
egzarninatora, Dziekan wyznacza tnego egzarrrinatora,

WARUNEK

$36
Na pisemny wniosek studenta, kt6ry nie zaliczyl semeshu w sesji za\iczernowo-
egzaminacyjnej, zlo2ony przed zakohczeniem weryfikacji semestru, Dziekan moZe wyda6
decyzjq o:
1) przywr6ceniu termin6w sesyjnych w ramach wpisu warunkowego

kr6tkoterminowego (WWK) na kolejny semestr, na okres do 2 miesigcy od daty
zakoriczenia sesji poprawkowej,

2) wpisie warunkowym (WW) na kolejny semestr ze skierowaniem na powtarzanie
przedmiotu, z zastrzeZeniem :ost, 2,

Decyzja, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2), wydana mohe zostat w przypadku gdy
niezaliczente semestm spowodowane bylo niezaliczeniem (tj, uzyskaniem ocen
niedostatecznych) z maksl,rnalnie trzech przedmiot6w.
Warunki jakie musi spelnii student, kt6remu przyznano wpis warunkowy
k6tkoterminowy lub wpis warunkowy, a takZe termin ich wypelnienia, okedla Dziekan.
W przypadku niewypelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w ust. 3, Dziekar podejmuje
decyzjE o skreSleniu z listy student6w.

EGZAMIN KOMISYJNY

s37
Student, kt6ry zglasza zastzehenia co do przebiegu lub wyniku egzaminu, z kt6rego
otrzymal ocen? niedostateczna, moze ubiegad sig o dopuszczenie go do egzaminu
komisyjnego.
Wniosek o wyznaczenie egzaminu komisyjnego powinien byO zlo2ony przez studenta w
ci4gu 7 dni od uzyskania mo2liwo3ci wgiqdu do pracy egzuninacyj nej. Wniosek zloZony
po uplywie terminu, o kt6q'rn mowa w zdaniu poprzedzaj1cym pozostawia siE bez
rozpoznania,
Decyzjg w sprawie zarz4dzerla egzaminu komisyjnego podejmuje Dzieka"n po
wysfuchaniu Studenta i zasiggnigciu opinii egzaminatora. Egzarrin powinien odby6 sig w
terminie do 14 dni od daty zloAenta wniosku.
Sprawdzenie efekt6w ksztalcenia uzyskanych przez studenta w trybie egzaminu
komisyjnego odbywa sig przed komisj 4, kt6rej sklad okre5la Dziekan. W sklad komisji
wchodzi Dziekan lub Prodziekan jako przewodnicz4cy komisji, egzaminator, kt6ry
przeprowadzil ostatni egzamin lub prowadz4cy lwiczenia z danego przedmiotu oraz drugi
nauczyciel akademicki reprezentuj4cy tg sam4 specjalizacjE lub pokrewn4 z przedmiotem
egzaminu komisyjnego oraz na wniosek studenta - przedstawiciel organu samorz4du
studenckiego w charakterze obserwatora, kt6ry nie bierze udzialu w ocenie
meq4orycznej.
Je2eli komisja egzaminacyjna nie postanowi inaczej, egzunin komisyjny jest egzaminem
ustnym.
W ci4gu jednej sesji egzaminacyjnej Student uprawniony jest do Ao2enta jednego
wniosku o egzamin komisyjny z danego przedmiotu.
Postanowienia z ust. I - 6 stosuje sig odpowiednio do przedmiot6w koricz4cych sig
zaliczeniem,
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OSTATNI SEMESTR STUDIoW

s38

Student ostahriego semestru studi6w, kt6ry odpowiednio do 3i marca lub 30 wrzednia nie
zallczyl tego semestru z powodu braku wszystkich pozytywnych zaliczeh i egzamin6w (w
tym obligatoryjnej praktyki zawodowej) wynikaj4cych z programu studi6w zostaje
skierowany na powtarzanie ostatniego semeshu studi6w.

$3e
1. Student ostatniego semeshu studi6w, kt6ry (odpowiednio do 31 marca lub 30 wrzednia)

nie zaliczyl tego semestru wyl4cznie z powodu braku zaliczenia seminarium
dyplomowego, tzn. kt6ry nie zlo2yl w terminie przyjEtej przez Promotora pracy
dlplomowej, a kt6ry posiada wszystkie pozostale zaliczenta i egzaminy wyczerpujece
plan studi6w, zostaje skre6lony z listy student6w z ostatnim dniem semestru, chyba 2e
pued dat4 zakoficzenia semestru zlo2y do Dziekana pisemny, umotywowany wniosek o
przedlu2enre terminu zlo2ema pracy dyplomowej .

2. Ternin na AoZenie pracy dyplomowej, o kt6ryn mowa w ust. 7 mo2e zostal przedfuZony
o jeden semestr, a po bezskutecznym uplywie tego terminu, student jest skredlany z listy
student6\ / z ostatnim dniem wyznaczonego terminu.

3. Student, kt6ry zaliczyl wszystkie przewidziane planem studi6w zaliczenia i egzaminy orcz
uzyskal zaJiczenie seminarium dyplomowego, a nte nealizowaL studenckiej praktyki
zawodowej mo2e ubiegai sig o powt6rzenie praktyki wraz z wydhtheniem studi6w o
jeden semestr. Termin ten nie podlega przedluZeniu, a po bezskutecmym uply"wie tego
terminu, student j est skredlany z listy student6w z ostatnim dniem wyznaczonego telminu.

4. Student, skredlony z listy student6w w trybie o kt6rym mowa w ust. 2 i ust. 3, mo2e
zlozyd wniosek o wznowienie przed upl)avem roku od dnia, w kt6rym decyzja o
streSleniu z listy student6w stala sig ostateczna, bez koniecznodci uzupelniania
ewentualnych r62nic programoiilych i zmiany promotora oraz tematu pracy dyplomowej.
W takim przypadku osoba skre6lona mo2e jednorazowo v.traz z wrioskiem o wznowienie:

a) zloLyd prac7 dlplomow4 opatrzonq podpisem Promotora i przyst4pi6 do egzaminu
dyplomowego albo

b) ubiegai siE o 6 miesigczny termin na przygotowanie i zlohenie pracy dyplomowej
oraz zlo2enie egzaminu. Termin ten nie podlega przedluZeniu, a po jego
bezskutecznym upllnvie, student j est skreSlany z listy student6w z ostatnim dniem
wyznaczonego terminu. Do wniosku nalefi dolqczyl opinig Promotora o stopniu
zaawansowania przygotowania pracy dyplomowej.

PRACADYPLOMOWA

s401. Prac4 dlplomowq jest koiczqca studia praca magisterska, licencjacka lub inZynierska,
potwierdzaj4ca uzyskanie przez studenta efekt6w ksztalcenia wskazanych w karcie
odpowiedniego seminarium dyplomowego.

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem okre6lonego zagadntenia,
prezentuj4cl'rn og61n4 wiedzg i umiej gtnoSci studenta zvnqzane z darrym kierunkiem
studi6w, poziomem i profilem ksztalcenia oraz umiejgtnodci samodzielnego analizowania
i wnioskowaaia.

3. Praca dyplomowa magisterska powima mie6 charakter badawczy, polegaj4cy w
szczeg6lnodci na rozwipaaiu problemu z zakresu studiowanego kierunku oraz
specjalnoSci.

4. Praca magisterska nie moZe by6 powt6rzeniem pracy licencjackiej lub inzynierskiej.

-+ 4b:'
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5. Pracg dyplomow4 wykonuje student pod kierunkiem na.uczyciela akademickiego,
zwanego dalej,,Promotorem".

6. Promotorem moZe byi samodzielny pracownik naukowo - dydaktyczny Uczelni, adiunkt
lub starszy wykladowca ze stopniem naukowym doktora. W przypadku wysokiej klasy
specjalist6w - praktyk6w (doSwiadczonych pracownik6w ftrm dziataj1cych na rynku
kajowym i/ lub migdzynarodowym), posiadaj4cych ftul magistra, dopuszcza sig ich do
udzialu w promotorstwie prac licencjackich i in2ynierski ch, za zgodq wta3ciwej Rady
Wydzialu lub w charakterze dodatkowego promotora, obok wlaSciwego promotora, tj.
doktora lub samodzielnego pracownika naukowego.

7. Studenci koitcz4cy studia skladaj4 pracg dlplomow4 najp6Zniej do korica sesji
poprawkowej ostatniego semestru studi6w.

3.
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1.
s41

Warunkiem uzyskania zaliczenia koricowego seminarium dyplomowego jest pozltywna
weryfikacja pracy dyplomowej przez Promotora z wykorzystaniem program6w
antyplagiatowych onz jej zatwierdzenie i dopuszczenie do egzaminu dlplomowego.
Prace dlplomowe podlegaj4 r6wnieZ ocenie ze wzglgdu na \&ystgpowanie w nich
zapoLyczeh (tredci obcego autorstwa). Kontrola wystgptjqcych zapoZyczef odblr,va sig za
pomoc4 wybranego przez Uczelnig programu antyplagiatowego w oparciu o przyjgt4 w
Uczelni procedur g wtalon4 ZNzydzeniem Rektora.
Student sklada pracg dyplomow4 w jgzyku polskim. W uzasadnionych przypadkach
Dziekar moZe Wrazi1 zgodg na zloZenie pracy w innym.jgzyku z thtmaczeniem na jgzyk
polski lub streszczeniem w jgzyku polskim.
Studenci, kt6rzy studiuj4 dwie lub wigcej specjalnoSci na danl'rn kierunku studi6w,
wykonuj4 odpowiednio dwie lub wigcej prac dyplomowych (kaLda z zakesu danej
specjalnoSci) oraz podchodz4 do dw6ch egzamin6w dyplomowych (kt2dy z zakresu danej
specjalnodci). Po zakoriczeniu studi6w otrzymuj4 dwa dyplomy z wyszczeg6lnieniem
ukoriczonej specjalnoSci na danym kienrnku studi6w.
Przy ocenianiu pracy dyplomowej stosuje sig skalg ocen, o kt6rej mowa $ 48 ust. 4.
Oceny pracy dyplomowej dokonuj4 Promotor i Recenzent.
Je2eli recenzent oceni pracg dyplomow4 negatyr,vnie (ocena niedostateczna), Dziekan
Wznacza drugiego tecenzenta spoSr6d nauczycieli akademickich z tl.tulem profesora lub
stopniem doktora habilitowarego. W przypadku drugiej recenzji negatywnej Dziekan
skeSla Studenta z dat4 zaliczenia ostatniego semestru studi6w. W6wczas, Student moZe
ubiegai sig o wznowienie studi6w w hybie $ 39 ust. 4.
Ocena pracy dyplomowej jest Sredni4 arttmetycznq ocen Promotora i Recenzenta b4dZ
Promotora i Recenzent6w.

9. Jako ostateczn4 oceng pracy przyjmuje sig Sredni4 sxytmetyczrL4 wszystkich ocen (oceny
promotora i receruentalrecenzent6w), zaol<r1glon4 zgodnie z zasadami obowipuj 4ct rni
przy ustalaniu ostatecznego wyniku studi6w.

10. Szczeg6lowe wymogi i zasady dotycz4ce pracy dyplomowej oke3la uchwalany przez
Senat Regulamin przygotowywania i oceny prac promocyjnych oraz dyplomowych

$42
1. Zmiana Promotora kieruj4cego prac4 dyplomow4 i{ymaga zgody Dziekana oraz opinii

Promotor6w: dotychczasowego i przejmuj4cego.
2. Zmiana Promotora, w okresie ostatrdch 2 miesigcy przed teminem ukoriczenia studi6w,

moZe stanowid podstawg do przedlu2enia terminu zLohenia pracy dyplomowej
na zasadach ustalonych przez Dziekana.
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3. W razie nieobecnodci Promotora kieruj4cego prac4 dyplomow4, jedli nieobecnoSi
ta mogiaby mie6 wptyrv na op62nienie terminu jej zlo2enia przez strdenta, Dziekan
v,ryznacza osobg, kt6ra przejmie obowi4zki zt;v.t4zane z kierowaniem pracq.
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EGZAMIN DYPLOMOWY

$43
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) spelnienie wszystkich wymog6w wynikaj4cych z programu ksztalcenia dla danego

kierunku i specjalnoSci studi6w;
2) uzyskanie pozytywnej oceny z seminarium dyplomowego, w tym przyjgcie przez

Promotora ukoriczonej pracy dyplomowej sporz4dzonej zgodnie z wymogami
formalno-technicmymi obowi4zuj4cymi w Uczelni;

3) uzyskaaie pozytywnych ocen Promotora i Recenzenta pracy dyplomowej;
4) uregulowanie wszystkich zobowi4zah wobec Uczelni, w tym finansowy ch, poprzez

zloZenie potwierdzonej karfy obiegowej Studenta;
Spelnienie warunk6w umoZliwiaj4cych dopuszczenie studenta do egzarntau
dyplomowego stwierdza Dziekan.

$44
Harmonogram egzamin6w dyplomowych okedla Rektor.
Egzarnin d5.plomowy powinien sig odby6 w terminie od jednego do trzech miesigcy
od daty stwierdzeria przez Dziekana warunk6w umoZliwiaj4cych dopuszczenie studenta
do egzaminu dyplomowego.
W uzasadnionych przypadkach Dziekan moze Wznaczyi inny termin egzaminu
dyplomowego.
Student otrzynnuje informacjE o terminie egzaminu dlplomowego poptzez indywidualne
konto w systemie informatycznyrn Uczelni.

$4s
Egzanin dyplomowy moZe sig odby6 w formie ustnej albo pisemnej, przed komisj4
egzaminu dyplomowego i polega na odpowiedzi przez studenta na pltania egzaminacyjne.
Egzamin usbry sklada sig z trzech p1taa.
Negatlu'na ocena z dowolnego pytania oznacza niezallczenie egzaminu dyplomowego.
W przypadku niezaliczenia egzaminu dyplomowego, Dziekan na pisemny wniosek
studenta Wzuacza termin egzaminu poprawkowego, kt6ry moze sig odbyd nie wcze6niej
niz Wzed uplywem miesi4ca i nie p62niej niZ po upiywie trzech miesigcy od daty
pierwszego egzaminu.
W przypadku niezdania przez Studenta powt6mego egzaminu dyplomowego Dziekan
wydaje decyzjg o powtarzaniu ostatniego semestru studi6w z now)'m tematem pracy
dyplomowej. Powtarzanie ostatniego semestru z nowym tematem pracy dyplomowej
przysfuguje Studentowi tylko raz.
W sklad komisji wchodzi przewodnicz4cy komisji, k16rym mo2e byi Dziekan lub z jego
upowaZnienia imy nauczyciel akademicki oraz co najmniej dw6ch nauczycieli
akademickich, z Wm zasftze1entem, 2e w przypadku egzaminu ustnego w sklad komisji
powinien wej Si Promotor i Recenzent, kt6rzy nie mogQ w tym przypadku pelni6
jednocze6nie funkcji przewodnicz4cego tej komisji.
Komisja egzaminu dyplomowego moZe, na wniosek przewodnicz4cego, w uzasadnionych
przlpadkach o p6l stopnia podwy2szyd (najwy2ej do wyniku bardzo dobry) ostateczny
wynik studi6w obliczany zgodnie z $ 48 ust. 2.

+.



8. W przypadku uzyskania przez Studenta ocen bardzo dobrych z pracy dyplomowej i
egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studi6w przekaczaj4cego 4.,80
komisja egzaminacyjna na wniosek Promotora mo2e wyst4pi6 do rektora o wydanie
dyplomu ukoriczenia studi6w z wyr6inieniem.

$46
Egzarnin dlplomowy ustny jest egzaminem zamknigtym, ao oznacza i2 w sali
egzaminacyjnej mog4 znajdowai sig jedynie przedstawiciele komisji oraz studenci,
przystgpuj 4cy do egzaminu.
Na pisemny uzasadniony wniosek studenta lub Promotora, po uzyskaniu zgody
Dziekana, przeprowadzany jest egzamin dyplomowy o charakteze otwartym, na
warunkach okre6lonych w zgodzie Dziekana.
Charakter otwarty egzaminu dyplomowego dotyczy wyl4cznte egzaminu dyplomowego
w formie ustnej.
Wniosek sklada sig do Dziekana w dacie skladania kompletu dokument6w do egzaminu
dyplomowego.

$47
Po zakoiczeniu egzaminu dypiomowego komisja ustala oceng egzaminu dyplomowego,
bior4c pod uwagg odpowiedzi studenta na pl.tania egzaminacyjne oraz okesla koricow4
oceng studi6w.
Przy ocenach z egzaminu dyplomowego stosuje sig skalg ocen, o kt6rej mowa w $ 48
ust.4.
Warunkiem ukoriczenia studi6w jest zlo2erie egzaminu dyplomowego z wynikiem co
naj mniej dostatecznym.

s48
Wynik studi6w jest obliczany na podstawie:
A - Sredniej z ocen z przebiegu studi6w,
B - oceny pracy dyplomowej,
C - oceny egzaminu dyplomowego.
Ostateczny wynik studi6w, z zastrzeleniem ust. 3, obliczany jest wediug wzoru:
Ocena= 0,5 x A + 0,25 x B + 0,25 x C
Ostateczny wynik studi6w, d1a kt6rych egzamin dyplomowy odbl'wa sig w formie
pisemnej, obliczany jest wedlug wzoru:
Ocena= 0,5 xA+ 0,1 xB + 0,4 x C
W dyplomie ukoriczenia studi6w wpisuje sig ostateczny wynik studi6w, zgodnie z zasad4:

Ocena obliczeniowa uzyskana ze
wzoru okre6lonego w ust. 2
iub 3

Ostateczny wynik studi6w

do 3,40
od 3,41 do 3,90
od 3,91 do 4,00
od 4,01 do 4,50
powyzej 4,51

3,0 (do stateczny)
3,5 (do stateczny plus)
4,0 (dobry)
4,5 (dobry plus)
5,0 (bardzo dobry)
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3.

2. Nieusprawiedliwiona nieobecno66 na egzaminie dyplomowym lub niezdanie egzaminu

4.

dyplomowego powoduj4 skreSlenie z listy student6w. Skedlenie nastgpuje z dat4
egzaminn. Osoba zainteresowana moZe ponownie przyst4pi6 do egzaminu dyplomowego
po wznowieniu w prawach student a na zasadach okreSlonych w $ 5 9 ust. 7.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Dziekan moZe wyznaczy6 dodatkowy termin
egzaminu dyplomowego studentowi, kt6ry niezwlocznie po ustaniu przyczyny
nieobecnodci, nie p62niej jednak niz w terminie 14 dni, usprawiedliwil swoj4
nieobecnoS6 na egzaminie dyplomowym.
Szczeg6lowe zasady dotycz4ce egzaminu dyplomowego okreSla, uchwal ony przez
Senat, Regulamin przygoto\rywania i oceny prac promocyjnych oraz dlplomowania.

$s0
Dat4 ukoriczenia studi6w jest data zloZenia egzarninu dyplomowego .

Dokumentem potwierdzaj4cym ukoriczenie studi6w jest dlplom.
Warunkiem wydania dlplomu jest uzyskanie okreSlonych w programie ksztalceqia
efekt6w kszta.lcenia i wymaganej liczby punkt6w ECTS, odbycie przewidzianych
w programie ksztalcenia praktyk, zlo2ente pracy dyplomowej oraz egzarnirn
dyplomowego, chyba Ze przepisy prawa nie wS,rnagaj4 zlozenia pracy dyplomowej.
Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwent6w.

3.

PRZENIESIENIE

$sr
Student mo2e przenie36 sig do Uczelni z innej uczelni, w tym tak2e zagruicznej, z
v,,ydz\,ilu na wydzial w ramach Uczelnt, z jednego kierurku na drugi lub z jedne.j

specjalnoSci na drug4 w ramach tego samego kierunku, za zgod4 Dziekana Wydzialu
przyjmuj4cego, wyrazon4 w drodze decyzji, wydanej na wniosek studenta, je2eli
wypelnil wszystkie obowi4zki wynikaj4ce z przepis6w Uczelni lub Wydziatu, kt6ry
oplJSz.CZa.

Do wniosku student dol4cza zaiwiadczenie wydane przez macierzyst4 Uczelnig
studenta stwierdzaj 4ce status studenta oraz potiterdzaj4ce, 2e nie zachodz4
przeszkody do przeniesienia sig Studenta.
Decyzjg w sprawie zakwalifikowania studenta przenosz4cego sig na odpowiedni
semestr oraz przeniesienia i uznania zajgd zaliczonych przez studenta podejmuje
wladciwy Dziekan, zgodnie z przepisami okreSlonymi w $ 52.

4. Studenci, o kt6rych mowa w ust. 1 musz4 uzupelni6 r6Znice programowe, kt6rych
zasady zaliczania okeSla $ 53.
Student przyjgty do Uczeini z innej uczelni ohzymuje now4legitlmacjg studenck4.
Karta przebiegu studi6w Studenta z Uczelni, z kt6rej Student sig przenosi, pozostaje w
aktach osobowych studenta w Uczelni.

PRZENOSZENIE I UZNAWANIE ZAJnC ZALICZONYCH PRZEZ STUDENTA
ss2

1. Przenoszenie zajqd zaliczonych przez studenta, zwane dalej ,,przenoszeniem zajE€',
umoZliwia kontynuacjg ksztalcenia w jednostce organizacyjnej uczelni, do kt6rej
student si? przenosi, zwanej dalej ,jednostk4 przyjmuj4cai'.

2. W stosunku do przenoszonych zajg| stosuje sig zasadg hansferu
ECTS.

zdobytych punkt6w

1.

2.
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3. Podejmuj4c decyzjq o przeniesieniu, Dziekan mo2e tzna6 przedmioty (moduly)
ksztalcenia zrealizowane podczas studi6w na innej specjalnosci, kierunku, wydziale
lub uczelni za zaliczone albo zarzqdzi| egzamin sprawdzaj4cy.

4. Przeniesienie i wpisanie na dany semestr odbylva sig z uwzglgdnieniem nastgpuiqcych
wanrnk6w:
1) student otrzymal nie mniej niz 30 punkt6w ECTS za zariczenie kazdego semestlu;
2) student ohzymuje w Uczelni przyjmuj4cej takq liczbg punkt6w ECTS, jaka jost

przypisana przedmiotom (modutom) ksztalcenia realizowanym w tej Uczelni.
5. warunkiem niezbgdnym przeniesienia i uznania zajg6 zaliczonych przez studenta jest

stwierdzenie zbie2noSci uzyskanych przez studenta przedmiotowych efekt6w
ksztalcenia z efektami ksztalcenia zdefiniowanymi w programie ksztalcenia
okredlonego kierunku studi6w.

R6ZNICE PRoGRAMowE

s53
R62nicami programowymi s4 przedmioty (moduly) prowadz4ce do uzyskania,
okeslonych w programie ksztalcenia d1a danego kierunku, efekt6w ksztalcenia, kt6rych
student nie uzyskal w toku dotychczasowych studi6w.
Dziekart wyznacza, w drodze decyzji, r62ni.ce programoire w przypadku:
1) przeniesienia
2) wznowienia studi6w
3) powtarzania semestru
4) podejmowania studi6w po urlopie
Termin uzupelnienia r62nic programowych okreSlony jest w decyzjiDziekana.
Przedmioty realizowane jako r62nice programowe oraz uzyskane w toku ich realizacji
punkty ECTS, s4 przypisywane do tych semesh6w, w kt6rych sq rea.lizowane.

POTWIERDZANIE EF'EKT6W UCZENIA SIE

$s4
1. W Uczelni firnkcjonuje system potwierdzaaia efekt6w uczenia sig poza systemem

studi6w, zgodny z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy^szw.
2. Dziekan, na wniosek Kandydata, dokonuje potwierdzenia efekt6w uczenia sig w

zakresie odpowiadai4cym efektom ksztalcenia zawartym w programie ksztalcenia
okre3lonego kierunku studi6w, poziomu i pro{ilu ksztalcenia.

3. za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efekt6w uczenia sig pobierane s4 oplaty
wedlug zasad ustalonych przez Senat, w wysokoSci okreSlonej w Zarz4dzeuu
Rektora.

4. szczeg6lowe zasady potwierdzania efekt6w uczenia sig okedla zatwierdzony uchwal4
Senatu Regulamin potwierdzaaia efekt6w uczenia sig poza systemem studi6w.

5. Student przyigty na studia w wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig, odbyrva
studia wedfug indy'vidualnego planu studi6w pod opiek4 natczyciela akademickiego
sprawuj4cego fi.rnkcjg opiekuna naukowego studenta.

STUDIA WG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIdW
sss

Student moZe wnioskowai o przyznanie prawa do studiowania wedlug indywidualnego
programu studi6w.
Studia wedlug indylvidualnego plogramu studi6w polegaj4 w szczeg6lnoSci na:



3.

4.

b) poszerzeniu obowi4zuj4cego na danym kierunku studi6w programu studi6w
o dodatkowe przedmioty lub o wybran4 specjalnoSi, b4dZ

c) przyjgciu odrgbnego programu studi6w dla specjaino6ci, b4dZ
d) mo2liwodci realizowania planu studi6w obowi4zuj4cego na okreglonym

kierunku lub specjalnodci w innej niZ przyjgta kolejno6ci chronologicznej oraz
mo2liwoSci uzyskiwania zaliczeh i zdawania ogzamin6w w terminach
ustalonych indylvidualnie z pr owadz4cym zajEcia.

DecyzjQ o rozpoczgciu przez studenta studi6w wedlug indyr,vidualnego programu studi6w
podejmuje Dziekan na umotywowany wniosek studenta okredlaj4cy zmiany w programie
studi6w proponowane przez studenta, zlolony co najmniej na trzy tygodnie przed
rozpoczqciem semeshu, 'uqyznaczai1c mu opiekuna spoSr6d pracownik6w posiadaj4cych
co najmniej stopief naukowy doktora.
Podejmuj4c decyzjg o przyznaniu studentowi prawa do studiowania wedlug
indyr,vidualnego programu studi6w, Dziekan uwzglgdnia argumenty przytoczone przez
studenta we wniosku, jego dotychczasowe wyniki w nauce oraz mo2liwoSd osi4gnigcia
ptzez sxrdenta, okreSlonych d1a danego kierunku studi6w, efekt6w ksztalcenia poprzez
studiowanie wedlug proponowanego indywidualnego programu studi6w.
Szczeg6lowe zasady przyznawaria prawa do studiowania wedlug indywidualnego
programu studi6w reguluje, zatvietdzony uchwai4 senatu Regulamin Studiowania wg.
Indywidualnego Pro gramu Studi6w.

STUDIA WEDI,UG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIoW OPS)

$s6
Prawo do studiowania wedlug Indywidualnego Planu Studidw (IPS) polega na
okedleniu indl"widualnych sposob6w i termin6w oraz form rcalizacji obowipk6w
dydaktycznych wy,nikaj4cych z programu studi6w, w tym: zalicze{. egzamin6w, praktyk
itp., przy czym spos6b zaTiczania zajg6 obowt4zkowych, w tym uczestnictwo w
zalEciach, terminy zaliczeh i. zdavtwia egzamin6w - student ustala z prowadz4cym dane
zajEcia w ci4gu czterech tygodni od dnia odbioru decyzjiDziekana przyznaj4cej IPS.
Studia wedlug IPS mog4 sig rozpoczyna6 z pocz4tkiemka2dego semestru studi6w, w t)'rn
semestru pierwszego.
Studia wedtug IPS musz4 zapeunia1 uzyskanie wszystkich efekt6w ksztalcenia
okeSlonych programem ksztalcenia dla danego kierunku i formy studi6w oraz poziomu
ksztalcenia.
O IPS mog4 ubiega6 sig w szczeg6lnoSci studenci:
1) niepelnosprawni,
2) dotknigci chorob% uniemozliwiaj4c4 systematyczne uczestnictwo w zajQciach,
3) sprawuj4cy bezpoSredni4 opiekg nad czlonkiem najbli2szej rodziny,
4) zakwalifikowani rra studia 1ub praktyki zagruliczne w procedurach

wewnqhzuczelnianych,
5) bgd4cy czlonkami sportowej kadry narodowej, rezeruy kadry narodowej lub kadry

akademickiej, bez wzglgdu na ich przynale2nod6 klubow4,
6) z powodu szczeg6lnq sltuacji - tznanej przez Dziekana - niemog4cy rcalizowat

studi6w w trybie zwyldym.
Wniosek studenta o uzyskanie zgody na IPS powinien byi odpowiednio
udokumentowany:
1) w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4 pkt l) - orzeczeniem o niepelnosprawno5ci,

lvydanym przez uprawniony w tym zakesie organ,
2) w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4 pkt 2) - stosownym zaswiadczeniem

1.
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3) w pr4padku, o kt6rym mowa w ust. 4 pkt 3) - oSwiadczeniem studenta
o sprawowaniu bezpo$redniej opieki nad czlonkiem rodziny i o stopniu
pokrewieistwa,

4) w przypadku, o kt6rym mowa \{ ust. 4 pkt 4) - stosownym dokumentem wydanym
przez wlaiciw1 jedno stkg/organ Uczelni,

5) w imych przypadkach - innl,rni dokumentami, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci,
w nutrykt z kt6rymi student ubiega sig o IPS.

Decyzjq w sprawie realizacji studi6w wg IPS wydaje Dziekan na okes jednego semestru.
Ostateczny termin zaliczenia semestru studi6w dla student6w studiuj4cych wedlug IPS
uplywa z dniem zakoficzenia sesji poprawkowej.
Niezaliczenie semeshu w terminie moze byd podstaw4 odmowy przedhshenia na kolejny
semestr mo2iiwo6ci studiowania wedlug IPS.

STUDIA LUB ZAJ4CIA W J4ZYKU OBCYM

ss7
Jgzykiem natczania oraz jgzykiem, w kt6rym przeprowadzane s4 egzaminy onz
przygotowywane prace dyplomowe w Uczelni jest jEzyk polski, chyba 2e przepisy
szczeg6lne stanowi4 inaczej.
W Uczelni mog4 by6 prowadzone zar6wno studia w jgzyku obcym, jak i zajgcia
dydaktyczne w j gzyku obcym z poszczeg6lnych przedmiot6w.
Z wyL4czeniem zajQe na studiach w j gzyku obcym, zaliczenia lub egzaminy z zajEd
dydaktycznych w jgzyku obcym z poszczeg6lnych przedmiot6w mogq sig odbywa6
w jgzyku polskim lub w tym jgzyku obcym.
W studiach 1ub zajgciach dydaktycznych z poszczegllnych przedmiot6w prowadzonych
wjgzyku obcym mog4 uczestniczy6 studenci deklaruj4cy znajomodd tego jgzyka obcego
iv stopniu umozliwiaj4cym zrozumienie zajgi i lch zaliczenie.
Zaktes i warunki prowadzenia zajEd dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeh i
egzamin6w na studiach i zajgciach prowadzonych w j gzyku obcym, obowi4zuj4ce na
danym kierunku studi6w, poziomie i profilu ksztalcenia, s4 identyczne jak w przypadku
studi6w iub zajg6 realizowutych w jgzyku polskim,
Decyzjg o uruchomieniu studi6dzajgd dydaktycznych z poszczeg6lnych przedmiot6w
prowadzonych wjgzyku obcym podejmuje Rektor.
W pr4padku gdy caly program ksztalcenia prowadzony jest w jgzyku obcym, zajEcia,
zaJiczenia, egzaminy, praca dyplomowa i egzamtn dlplomowy prowadzone s4 r6wnie2 w
tym j gzyku.

SKRESLENIE Z LISTY STUDENToW

$s8
Dziekan skreSla studenta z listy w przypadku:
1) niepodjgcia studi6w; dotyczy tylko studenta pierwszego semestru, kt6ry otzymal

decyzjg Dziekana o przyjqciu na studia i nie zloZyi pisemnego wypowiedzenia umowy
o Swiadczenie uslug edukacyjnych oraz nie przyst4pil do sesji zaliczeniowo-
egzarninacyjnej; skeSlenie nastgpuje z ostatnim dniem sesji poprawkowej,

2) zho2enia pisemnego wypowiedzenia umowy o dwiadczenie uslug edukacyjnych, wraz
z uplyr,vem okresu wypowiedzenia;

3) ntezlo2enia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego po
przeprowadzeniu postgpowania wyja6niajqcego ukarania kary dyscyplinam4
wydalenia z Uczelni z dniem okeSlonym w ostatecznej decyzji wlaSciwego organu

Dziekan moZe skredlii studenta z listy w przypadku: 
,;,;:-,.,,.,,,

;t't; ' il
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1) stwierdzenia braku postgp6w w nauce, po weryfikacji osi?ganych wynik6w na
zajEciach

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie okej1on1,rn przez niniejszy
Regulamin, b4dL w terminie wskazanym w decyzji Dziekana - z dniem wydania
decyzji o skreSleniu,

3) niewniesienia oplat zwiqzanych z odbywa:iem studi6w, po bezskutecznym uptlvde
terminu wyznaczonego na wniesienie tych oplat,

Od decyzji o kt6rych mowa w ust 1 i 2, studentowi przysluguje odwolanie do Rektora w
terminie 14 dni od dafy dorgczenia decyzji. Decyzja Rektorajest ostateczna
Student mo2e w ka:2dym czasie nezygnowaf z kontynuacji studi6w w Uczelni
z zastrze2eniem, 2e rczygnacja wymaga zto2enia przez studenta pisemnego
wlpowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesi4ca kalendarzowego. Okres
wypowiedzenia wynosi 1 ( eden) miesi4c i uplywa w ostatnim dniu kalendarzowym
miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym Student zlo2yl wlpowiedzenie. Do dnia
uplywu okesu wlpowiedzeniu student posiada status studenta Uczelni.
Procedura skreSlania rczpocz;yna sig od poinformowania studenta o przewidywanym
skre$leniu z listy student6w t wyznaczenia terminu, w jakim student moZe wyja5nic
zaistnialq s)'tuacjg. W przypadku braku podstaw do wycofania siE z zamiaru skeSlenia,
Dziekan Wydziatu podejmuje decyzjE o skreSleniu z listy student6w i dorgcza j4
studentowi z pouczeniem o prawie odwolania sig od tej decyzji..

WZNOWIENIE STUDIoW

$se
Ptzsz wznowienie studi6w rozumie sig ponowny - po skredleniu z listy student6w - wpis
na listg student6w na tym samym kierunku, poziomie i formie studi6w (wznowienie
w prawach studenta); warunkiem jest ukoriczenie pierwszego semestru studi6w.
Student, kt6ry zostal skre6lony z listy student6w Uczelni, mohe zostad ponownie przyjgty
na studia po przerwie nie dluZszej nz 5lat od dnia, w kt6ryrn decyzja o skresleniu stala
eiF 

^efcte.?ha
Student, kt6ry zostal skredlony z listy student6w Uczelni w trybie $ 39 ust.2 i 3, mo2e
zosta( WzyjQty ponownie na studia po przerwie nie dluZszej niz 3 lata od dnia, w kt6ry'rn
decyzja o skreSleniu stala sig ostateczna z mo2liwodciq po\rt6rzenia ostatniego semestnr
studi6w.
Decyzjg o wznowieniu studi6w podejmuje na wniosek studenta Dziekan, okreSlaj4c
warunki wznowienia, bior4c pod uwagg dotychczasowy przebieg studi6w osoby
ubiegaj4cej sig o wznowienie.
Decyzja o pono\rnyrn przylgciu na studia powinna okre6lai semesh studi6w, na kt6ry
nastgpuje wznowienie, a w przypadku wyst4pienia r62nic programowych, koniecznoS6 ich
uzupelnienia, a tak2e warunki, temin i spos6b ich uzupelnienia.
O i1e wzglqdy dydaktyczne nie stoj 4 temu na przeszkodzie, przedmioty, z kt6rych student
poprzednio uzyskal oceng poz)'ty$m4 (zdobyl oke3lone punkty ECTS) Prowadz4cy
zajgcia mo2e u:ltaf za zaliczone.
Ponowne przyjgcie na studia mohe takle nast4pi6 v,ryl4cznie w celu umoZliwienia
studentowi zLoZenia pracy dyplomowej lub przyst4pienia do egzaminu dyplomowego, bez
koniecznoSci uzupelniania ewentualnych r6Znic programowych i zmiany promotora olaz
tematu pracy dyplomowej, na zasadach okreSlonych w $ 39 ust. 4 niniejszego
Regulaminu. Ponowne przyj gcie w tym trybie moZe nast4pi6 tylko jeden raz.
Osoba, kt6ra zostala skreSlona z listy student6w na skutek orzeczenia wobec niej kary
dyscyplinamej wydalenia zUczelni moZe ubiega6 sig o ponowne przyjgcie na studia tylko
w wypadku, gdy kara ulegla zatarciu. Decyzjg w tej sprawie podejmuje Rektor.

8.
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URLOPY

$60
1. Na umo|T/owany wniosek studenta Dziekan moZe udzielid urlopu od zajgd

dydaktyczrych:
a) kr6tkoteminowego - nie dfuZszy ntL dwa miesi4ce;
b) dlugoterminowego - nie dlrt2szy nt2 dwa semestry;

2. Student przebywaj1cy na urlopie zachowuje status studenta i ma prawo uczestniczenia
w wykladach orazkorzystania z infrastruktury Uczelni.

3. Urlop mole byt udzielony po zaliczenits pzez studenta przynajmniej jednego semestru
studi6w.

4. Student przebywaj4cy na urlopie k6tkoterminowym, mo2e, po uzyskaniu pisemnej zgody
Dziekana, stara6 sig o zahczenie przedmiot6w i przystgpowai do egzamin6w w tej
zgodzie wymienionych. Udzielenie Studentowi urlopu k6tkoterminowego nre przedlu2a
terminu planowanego ukoriczenia studi6w i nie jest podstaw4 do ubiegania sig o
przy"vw6 cenie termin6w zwiqzany ch z redizacjq toku studi6w.

5. W przypadku urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych wymagana jest zgoda lekarza
prowadz4cego leczenie na kontynuacj g studi6w. Student, u kt6rego stwierdzono
przeciwskazania do kontynuov/ania studi6w ma prawo do wyst4pienia o przedtu2enie
urlopu. Do wniosku o przedluzenie zal4cza otzeczenie lekarskie lub opinig lekarza
prowadz4cego stwierdzaj4ce przeciwskazanie do konf'nuowania studi6w. Urlop mo2e
by(, przedltlony maksymalnie o jeden semestr. Po uplyu'ie terminu przedluZenia i
niekonf,nuowanru przez Studenta studi6w nastgpuje skre3lenie z listy Student6w z dat4
zakoriczenia urlopu.

6. Udzielenie urlopu dtugoterminowego zmienia odpowiednio termin plaaowanego
ukoticzenia studi6w.

7. Student kontynuuj4cy studia po powrocie z urlopu dlugoteminowego realizuje program
ksztalcenia dla rocznika, do kt6rego dolqczyl, z uwzglgdnieniem ewentualnych r62nic
programowych.

8. Prawo do pomocy materialnej w hakcie urlopu okreslaj4 odrgbne przepisy.
9. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie.
i0. Po ukoriczeniu urlopu student automatycznie wraca na odpowiedni semestr zgodnie

z decyzj4 dotycz4c4 przyznaaia urlopu.
11. Na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia urlop dlugoterminowy mo2e byd udzielony

nie wigcej niZ jeden raz w calym okresie studi6w; natomiast na studiach jednolitych
magisterskich - nie wigcej ni? dwa razy w calym oktesie studi6w.

POSTANOWIENIAKONCOWE
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1. Instarcj? odwolawcz4 we wszystkich sprawach objgtych Regulaminem studi6w jest

Reklor.
2. Sfudent ma prawo odwolania sig do Rektora w sprawach rozstrzyganych przez Dziekana

w trybie decyzji.
3. Odwolanie studenta powinno byd zlo2one na piSmie, za po6rednictwem Dziekana,

w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji.
4. Jezelt Dziekan uzna axgumenty odwolania lub zostan4 przedstawione nowe, istohre

okolicznoSci dla rozshzygnigcia sprawy, moze na wniosek studenta lub z wlasnej
inicj atywy zmieni 6 decy zj 9

s62
W sprawach dotycz4cych zasad i trybu odbywania studi6w nieuregulowanych ustawq
Statutem Uczelni oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Rektor. 
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Regulamin Studi6w stanowi integraln4 czgSd umowy o dwiadczenie usfug edukacyjnych.

$64
1. Niniejszy regulamin studi6w wchodzi w Zycie z dniem rczpoczQcia rekutacji na semestr

zimowy roku akademickiego 2015/2016 dla student6w zawierujqcych Umowg o
dwiadczenie uslug edukacyjnych w okesie rekrutacji na ten semestr, a w stosunku do
pozostalych Student6w Uczelni od dnia 01 paldziemika 2015 roku.

PRZEPISY PRZEJSCIOWE
s6s

1. Traci moc, zatwierdzony przez Senat Uczelni, Regulamin Studi6w z dnia 20.03.2012 r.
2. Decyzje podjgte na podstawie Regulaminu Studi6w, o kt6rym movva w ust. 1 oraz na

podstawie akt6w prawnych wydawanych na jego podstawie pozostaj4 w mocy, jednak nie
p6inej r.:.zdo 30 wrzeSnia 2015 r.,

3. W przypadku, gdy student zloZyl wniosek w swojej sprawie w czasie obowipywania
Regulaminu o kt6rym morra w ust. 1, a decyzja w tej sprawie zostaje podjgta lub ma byi
wykonana w czasie obowi4zywania niniejszego Regulaminu, zastosowanie maj4 przepisy
dla studenta korzvstniei sze.
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