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REGULAMIN STUDIÓW 

W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZ�STOCHOWIE 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

§1 

1. Przyj�cie w poczet studentów Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie, zwanej dalej uczelni�, 
nast�puje z chwil� immatrykulacji i zło�enia �lubowania, którego tre�� okre�la statut uczelni. Student 
podpisuje akt �lubowania, który przechowuje si� w teczce akt osobowych studenta. Akta osobowe 
studenta znajduj� si� w dziekanacie danego wydziału. 

2. Przyj�cie w poczet studentów Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie nast�puje tak�e z dniem 
przeniesienia z innej uczelni, podj�cia drugiego kierunku studiów przez studenta albo wznowienia 
toku studiów. 

3. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks, który jest dokumentem przedstawiaj�cym przebieg 
studiów oraz legitymacj� studenck�.  

4. Student traci prawo do posiadania legitymacji studenckiej z dniem: uko�czenia studiów, zawieszenia 
w prawach studenta lub skre�lenia z listy studentów. Student, który utracił prawo do posiadania 
legitymacji, obowi�zany jest zwróci� j� uczelni. 

5. Indeks stanowi własno�� studenta. W przypadku studiowania w uczelni na wi�cej ni� jednym kierunku 
student otrzymuje odr�bny indeks dla ka�dego kierunku studiów. 

§ 2 

1. Przeło�onym wszystkich studentów uczelni jest rektor. 

2. Przeło�onym studentów wydziału jest dziekan.  

3. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni s� wydziały. 

4. Wydziałow� jednostk� organizacyjn� wła�ciw� dla danego kierunku studiów jest instytut lub 
samodzielny zakład podległy bezpo�rednio dziekanowi. 

§ 3 

1. Reprezentantem ogółu studentów w Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie s� organy 
samorz�du studenckiego. 

2. Organy samorz�du studenckiego s� uprawnione do podejmowania działa� w sprawach okre�lonych 
w Regulaminie Samorz�du Studenckiego Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie. 

§ 4 

1. Uczelnia prowadzi system punktów zaliczeniowych, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i 
Akumulacji Punktów (European Credit Transfer System) zwanym dalej ECTS i powołuje 
Uczelnianego Koordynatora ECTS oraz Wydziałowych/Kierunkowych Koordynatorów ECTS wspólnie 
dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. ORGANIZACJA STUDIÓW 

ZASADY OGÓLNE 

§ 5 

1. Rok akademicki rozpoczyna si� 1 pa�dziernika i trwa do 30 wrze�nia nast�pnego roku 
kalendarzowego. 

2. Rok akademicki obejmuje: 

1) okres zaj�� wynikaj�cych z planu studiów podzielony na 2 semestry - semestr zimowy i semestr 
letni (po 15 tygodni zaj�� w ka�dym); 

2) wolne od zaj�� sesje egzaminacyjne: zimow�, zamykaj�c� semestr zimowy i letni�, zamykaj�c� 
semestr letni; 

3) ferie zimowe i wiosenne, 

4) wakacje letnie. 
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3. Rektor okre�la szczegółow� organizacj� roku akademickiego, w porozumieniu z samorz�dem 
studenckim, dokonuj�c podziału roku na semestry i ustalaj�c terminy sesji egzaminacyjnych. 

4. Rektor w ci�gu roku akademickiego mo�e ustanowi� dodatkowe dni wolne od zaj�� oraz w razie 
potrzeby zawiesi� zaj�cia dydaktyczne w okre�lonych dniach i godzinach. 

5. Rozkład zaj��, zatwierdzony przez dziekana, podawany jest do wiadomo�ci przed rozpocz�ciem 
semestru. 

6. Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych zatwierdza dziekan. Dopuszcza si� mo�liwo�� 
rozpocz�cia i zako�czenia zaj�� dydaktycznych poza organizacj� roku akademickiego. 

§ 6 

1. Rektor mo�e wprowadzi� opłaty za �wiadczone usługi edukacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2005r. z pó�n. zm.), 
zwi�zane z: 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, 

2) powtarzaniem okre�lonych zaj�� na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu 
niezadowalaj�cych wyników w nauce, 

3) prowadzeniem studiów w j�zyku obcym, 

4) prowadzeniem zaj�� nieobj�tych planem studiów, 

5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcaj�cych. 

2. Wysoko�� opłat na dany rok akademicki okre�la rektor bior�c pod uwag� planowany koszt zaj�� 
dydaktycznych i podaje do wiadomo�ci studentów. 

3. Opłaty powinny by� wniesione przed rozpocz�ciem zaj��. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia 
opłat ustala rektor. 

4. Warunki odpłatno�ci za studia niestacjonarne okre�la umowa zawarta mi�dzy Uczelni� a studentem 
w formie pisemnej. Wzór umowy ustala uczelnia. 

5. Warunkiem wpisu na ka�dy semestr jest wniesienie opłaty za studia niestacjonarne zgodnie z 
zarz�dzeniem rektora. 

§ 7 

1. Studia w uczelni prowadzone s� jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia 
magisterskie. 

2. Studia odbywaj� si� zgodnie z obowi�zuj�cymi planami studiów i programami nauczania 
zatwierdzonymi przez wła�ciw� rad� wydziału. 

3. Projekt planu studiów i programu nauczania oraz pakiet informacyjny odbywania studiów według 
systemu punktów kredytowych opracowuje dziekan i przedkłada radzie wydziału celem akceptacji, a 
nast�pnie przedstawia rektorowi. 

4. Ogólne programy nauczania poszczególnych przedmiotów i rodzajów zaj��, zawieraj�ce mi�dzy 
innymi tematyk�, wykaz literatury, formy i terminy zalicze� tre�ci programowych oraz liczb� punktów 
zaliczeniowych ECTS, powinny by� udost�pnione studentom nie pó�niej ni� w ci�gu jednego 
miesi�ca przed rozpocz�ciem roku studiów, w którym dane zaj�cia s� realizowane. 

5. Punkty ECTS stanowi� warto�� liczbow� (liczb� całkowit�) przyporz�dkowan� poszczególnym 
przedmiotom i okre�laj� nakład pracy jak� musi wykona� student, aby uzyska� zaliczenie danego 
przedmiotu. 

6. W ramach systemu ECTS okre�la si� minimaln� ilo�� punktów wymagan� do zaliczenia semestru lub 
roku, stanowi�c� odpowiednio: - 30 punktów do zaliczenia semestru – 60 punktów dla zaliczenia 
roku. 

7. Organizacja i tok studiów uwzgl�dniaj� przenoszenie i uznawanie wyników osi�ganych przez 
studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, 
zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osi�gni�� z zastosowaniem punktów ECTS. 

8. Dopuszcza si� mo�liwo�� zmiany planu studiów i programu nauczania w przypadku studenta 
czasowo odbywaj�cego studia w innej uczelni w zakresie wzajemnie uzgodnionym umow� i na 
warunkach okre�lonych w systemie ECTS. Zasady zaliczenia poszczególnych okresów studiów 
okre�la wła�ciwa rada wydziału na zasadach obowi�zuj�cych w systemie ECTS. 
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9. Student odbywa studia według planu studiów i programu nauczania obowi�zuj�cego w roku 
akademickim, w którym rozpocz�ł nauk�.  

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si� do studenta powtarzaj�cego rok (semestr) studiów lub przeniesionego 
z innej uczelni na ten sam kierunek studiów oraz kontynuuj�cego nauk�, po co najmniej rocznym 
urlopie. W tym przypadku student zobowi�zany jest do uzupełnienia zaległo�ci wynikaj�cych z ró�nic 
planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaległo�ci – 
decyduje dziekan wydziału. 

11. Warunkiem otrzymania punktów ECTS za dane zaj�cia jest ich zaliczenie i uzyskanie pozytywnej 
oceny. 

§ 8 

1. W celu usprawnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego, w uczelni powoływani s� spo�ród 
nauczycieli akademickich opiekunowie lat oraz opiekunowie kół naukowych. Decyzj� w tej sprawie 
podejmuje dziekan. 

2. Szczegółowe zadania opiekunów lat okre�la i zatwierdza dziekan. 

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW 

§ 9 

1. Dopuszcza si� mo�liwo�� zastosowania indywidualnej organizacji studiów po zaliczeniu I roku 
studiów przyznawanej na semestr lub rok akademicki w odniesieniu do studentów: 

1) samodzielnie wychowuj�cych dzieci, 
2) inwalidów, 
3) b�d�cych członkami sportowej kadry narodowej, kadry uniwersjadowej, sekcji sportowej 

reprezentuj�cej Uczelni� w rozgrywkach ligowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, 
4) równolegle studiuj�cych na innych kierunkach studiów, 
5) b�d�cych w sytuacjach �yciowych uznanych przez dziekana za szczególnie uzasadnione.  

2. Indywidualn� organizacj� studiów ustala dziekan na wniosek studenta, bior�c pod uwag�: 

1) konieczno�� �cisłego ustalenia indywidualnych terminów realizacji obowi�zków dydaktycznych 
wynikaj�cych z planu studiów i programu nauczania, 

2) mo�liwo�� zwolnienia studenta z obowi�zku uczestniczenia w niektórych zaj�ciach.  

3. Przyznawanie indywidualnej organizacji studiów upowa�nia studenta do cz��ciowego zwolnienia z 
obowi�zku ucz�szczania na zaj�cia dydaktyczne, co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta 
wymaga� odnosz�cych si� do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów przewidzianych planem 
studiów i programem nauczania na danym kierunku. 

4. Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w ramach indywidualnej organizacji studiów nie mo�e zako�czy� 
si� pó�niej ni� sesja poprawkowa na danym wydziale. 

5. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie mo�e by� podstaw� przedłu�enia lub skrócenia 
okresu uko�czenia studiów. 

ODBYWANIE STUDIÓW WEDŁUG  
INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA 

§ 10  

1. Studenci wykazuj�cy wybitne uzdolnienia w nauce mog� studiowa� według indywidualnego planu 
studiów i programu nauczania. Indywidualny plan studiów i program nauczania ustala si� w oparciu o 
nast�puj�ce zasady: 

1) konieczno�� uzyskania co najmniej 30 punktów ECTS w skali semestru i 60 punktów ECTS w 
skali roku, 

2) konieczno�� zaliczenia przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych okre�lonych w 
standardach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz przedmiotów zwi�zanych 
ze specjalno�ci� prowadzon� na danym kierunku, 

3) mo�liwo�� zast�pienia przedmiotów zwi�zanych ze specjalno�ci� prowadzona na danym 
kierunku, innymi przedmiotami zwi�zanymi tematycznie z t� specjalno�ci�, pracami badawczymi 
lub wdro�eniowymi, tematycznie zwi�zanymi z zakresem tej specjalno�ci, 
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4) mo�liwo�� rozszerzenia zakresu wiedzy w ramach studiowanej specjalno�ci albo zmian� profilu 
kształcenia. 

2. Zasady i tryb odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania okre�la 
rada wydziału bior�c pod uwag�:  

1) uzdolnienia i zainteresowania studenta wyra�aj�ce si� w szczególnie dobrych wynikach w nauce,  

2) udział studenta w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych,  

3) zagwarantowanie studentowi opiekuna spo�ród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub 
stopniem naukowym doktora habilitowanego.  

3. O studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania mo�e ubiega� si� student, który 
uko�czył przynajmniej pierwszy rok studiów i uzyskał �redni� ocen nie ni�sz� ni� 4,5 w 
dotychczasowym toku studiów i posiada osi�gni�cia w pracy naukowo-badawczej. 

4. Decyzj� o dopuszczeniu studenta do odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i 
programu nauczania podejmuje rada wydziału na wniosek studenta i wydziałowej jednostki 
organizacyjnej.  

5. Dziekan, po uprzednim zasi�gni�ciu opinii opiekuna naukowego, mo�e cofn�� zgod� na odbywanie 
studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, je�eli student nie spełnia 
warunków okre�lonych w tym programie. 

6. Studia odbywane według indywidualnego planu studiów i programu nauczania mog� prowadzi� do 
skrócenia okresu studiów, natomiast nie mog� by� wydłu�one. 

PRZENIESIENIA I STUDIA DODATKOWE 

§ 11 

1. Student mo�e przenie�� si� do innej wy�szej uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowi�zki wynikaj�ce z 
przepisów niniejszego regulaminu. 

2. W wypadku przeniesienia z innej uczelni student zobowi�zany jest do zło�enia dziekanowi wydziału 
przyjmuj�cego podania z uzasadnieniem oraz indeksem po�wiadczaj�cym zaliczenie co najmniej 
pierwszego roku i wypełnienie wszystkich obowi�zków w uczelni, z której si� przenosi. 

3. Na studiach prowadzonych w systemie punktów kredytowych o wpisie na okre�lony semestr studiów 
decyduje suma punktów kredytowych uzyskana w czasie dotychczasowych studiów. Na studiach, 
które nie s� prowadzone w systemie punktów kredytowych dziekan na wniosek studenta, po 
zasi�gni�ciu opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej, mo�e uzna� za zaliczone 
okre�lone przedmioty spo�ród tych, które student zaliczył w czasie uprzednich studiów i wskaza� 
odpowiednie przedmioty, z których zaliczenia student jest zwolniony. 

4. Student studiów stacjonarnych mo�e ubiega� si� o przeniesienie na studia niestacjonarne w ramach 
okre�lonego kierunku studiów po zaliczeniu pierwszego semestru. Decyzj� w tej sprawie podejmuje 
dziekan. 

5. W wypadku, kiedy istnieje konieczno�� wyrównania ró�nic programowych decyzje w sprawach, o 
których mowa w ust. 4 podejmuje dziekan, okre�laj�c warunki, termin i sposób wyrównania ró�nic. 

6. Student studiów jednolitych magisterskich mo�e za zgod� dziekana przenie�� si� na studia 
pierwszego stopnia po spełnieniu nast�puj�cych warunków: 

1) zaliczeniu semestru czwartego, 

2) uzupełnieniu ró�nic programowych. 

§ 12 

1. Student mo�e za zgod� wła�ciwych dziekanów studiowa� poza swoim kierunkiem podstawowym inne 
kierunki lub dowolne przedmioty w Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie, o ile wypełnia 
wszystkie obowi�zki zwi�zane z tokiem studiów na kierunku podstawowym. 

2. O ile rada wydziału nie postanowi inaczej, zgoda na podj�cie studiów na drugim kierunku 
(pokrewnymi) mo�e by� wyra�ona w odniesieniu do studenta uzyskuj�cego na kierunku 
podstawowym �redni� ocen co najmniej 4,0 z nie mniej ni� dwóch ostatnich semestrów studiów, po 
zaliczeniu I roku studiów. 

3. Student mo�e podj�� za zgod� dziekana studia na drugim kierunku studiów od drugiego roku z 
uzupełnieniem ró�nic programowych z pierwszego roku. 
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4. Student mo�e by� zwolniony z obowi�zku ponownego zdawania egzaminów i zalicze� z 
przedmiotów, z których otrzymał poprzednio pozytywne oceny. Decyzj� o dokonanie wpisu podejmuje 
prowadz�cy zaj�cia (po analizie programu nauczania). Zgod� na przepisanie oceny student winien 
uzyska� z chwil� rozpocz�cia zaj�� z danego przedmiotu. 

5. Warunki odbywania studiów (ich cz��ci) prowadzonych w systemie ECTS poza macierzystym 
wydziałem (uczelni�) ustala dziekan po uprzednim zasi�gni�ciu opinii wydziałowego/kierunkowego 
koordynatora ECTS. Dziekan (lub rektor) zawiera porozumienie z innym dziekanem wydziału (lub 
rektorem uczelni), na którym student zamierza odby� studia lub ich cz���. 

6. W przypadku wyra�enia zgody na realizacj� cz��ci programu w innej uczelni, dziekan po zasi�gni�ciu 
opinii kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej, mo�e zezwoli� na zaliczenie okre�lonych 
przedmiotów w trybie i na zasadach ustalonych w regulaminie studiów tej uczelni. 

7. Ustalony przez dziekana, dla ka�dego studenta indywidualnie, wykaz zalicze�, obejmuj�cy 
przedmioty, które student winien zaliczy� podejmuj�c studia według systemu punktów ECTS na 
innym wydziale (uczelni), przekazuje si� wydziałowi (uczelni), na którym student podejmuje studia w 
systemie punktów kredytowych. Potwierdzony przez dziekana wydziału przyjmuj�cego wykaz 
zalicze� stanowi podstaw� do zaliczenia semestru w Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie. 
Student otrzymuje kopie tych dokumentów. 

8. Dla studenta podejmuj�cego studia w innej uczelni, dziekan przygotowuje wykaz zalicze�, 
odpowiednio przed jego wyjazdem i po powrocie. Uczelnie przekazuj� sobie wykazy zalicze�, a kopie 
tych dokumentów otrzymuje student. Dziekan wydziału zalicza semestr na podstawie liczby punktów 
ECTS uzyskanych w innej uczelni. 

9. Na studiach, które nie s� prowadzone w systemie punktów kredytowych student mo�e za zgod� 
wła�ciwych dziekanów realizowa� cz��� programu studiów na innym wydziale lub w innej uczelni. W 
takim wypadku dziekan mo�e zwolni� studenta z zaliczenia okre�lonych przedmiotów na zasadach i 
w trybie ustalonym programem studiów, uznaj�c za zaliczone te przedmioty, które student zaliczył na 
innym wydziale. 

10. W przypadku rozbie�no�ci z obowi�zuj�cymi na macierzystym kierunku standardami kształcenia, 
dziekan podejmuje decyzj� o formie i terminie zalicze� brakuj�cych przedmiotów. 

 

3. PRAWA I OBOWI�ZKI STUDENTA 

§ 13 

1. Student ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowa� 
naukowych i zawodowych oraz korzystania w tym celu z pomocy dydaktycznych i urz�dze� w 
ramach mo�liwo�ci finansowych i organizacyjnych uczelni, 

2) pomocy władz uczelni, nauczycieli akademickich i innych pracowników w sprawach zwi�zanych z 
realizacj� programu dydaktycznego, 

3) uczestniczenia w zaj�ciach otwartych innych kierunków studiów, a tak�e w zaj�ciach 
fakultatywnych prowadzonych przez uczelni�, 

4) zrzeszania si� w kołach naukowych, uczelnianych organizacjach studenckich oraz agendach 
kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach okre�lonych w ustawie Prawo o 
stowarzyszeniach, 

5) rozwijania zainteresowa� kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z 
obiektów, urz�dze� i �rodków materialnych uczelni, 

6) wyra�ania ocen i opinii o odbywanych w uczelni zaj�ciach oraz o prowadz�cych je nauczycielach 
akademickich w trybie i na zasadach uzgodnionych przez samorz�d studenckich z rektorem, 

7) zgłaszania do władz uczelni i wydziałów - uwag i postulatów dotycz�cych planów studiów i 
programów nauczania, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw 
zwi�zanych z realizacj� procesu dydaktycznego, 

8) korzystania z pomocy materialnej na zasadach okre�lonych w regulaminie pomocy materialnej 
dla studentów Akademii im. Jana Długosza  w Cz�stochowie, 

9) ochrony zdrowia i opieki lekarskiej, 

10) uzyskiwania nagród i wyró�nie�. 
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2. Do obowi�zków studenta nale�y wykorzystanie mo�liwo�ci kształcenia stworzonych przez uczelni� 
oraz post�powanie zgodne z tre�ci� �lubowania i regulaminem studiów. 

3. Student zobowi�zany jest przede wszystkim do: 

1) zdobywania wiedzy i umiej�tno�ci wynikaj�cych z wybranego kierunku studiów, 

2) udziału w zaj�ciach przewidzianych w planie studiów i programie nauczania. Zapis ten nie 
dotyczy wykładów (z wyj�tkiem przypadków kiedy wykład jest jedyna form� zaj�� przewidzian� 
do realizacji danego przedmiotu). Rada wydziału mo�e uzna� wykłady za obligatoryjne, 

3) przestrzegania ustalonych przez prowadz�cego zaj�cia dydaktyczne zasad obecno�ci na 
zaj�ciach okre�lonych planem studiów i programem nauczania, 

4) terminowego zaliczenia zaj��, zdawania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych, plenerów 
oraz wypełniania innych obowi�zków wynikaj�cych z toku studiów, 

5) terminowego regulowania zobowi�za� finansowych wobec uczelni, 

6) przestrzegania zasad współ�ycia kole�e�skiego oraz tolerancji,  

7) dbania o dobre imi� uczelni, 

8) szanowania mienia uczelni i ponoszenia odpowiedzialno�ci materialnej za jego niszczenie lub 
strat�. 

§ 14 

Student , który w czasie odbywania zaj�� dydaktycznych b�dzie lub jest nara�ony na działanie czynników 
szkodliwych, uci��liwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jest zobowi�zany podda� si� badaniom 
lekarskim i uzyska� orzeczenie lekarskie o jego zdolno�ci do brania udziału w takich zaj�ciach. Form� 
orzeczenia okre�laj� odr�bne przepisy. 

4. ZALICZENIE SEMESTRU 

§ 15 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. 

2. Studenta obowi�zuje udział w zaj�ciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów i programem 
nauczania, terminowe składanie egzaminów i zalicze� oraz terminowe wypełnianie innych 
obowi�zków wynikaj�cych z toku studiów.  

3. Wykłady, wykłady monograficzne, �wiczenia, proseminaria, seminaria, konwersatoria, zaj�cia 
laboratoryjne i warsztatowe, a tak�e praktyki zawodowe, plenery s� obligatoryjne. Rada wydziału, w 
porozumieniu z samorz�dem studenckim, ustala formy zaj��  nie obligatoryjnych. 

4. Warunkiem zaliczenia semestru, jest uzyskanie zalicze� wszystkich przedmiotów, praktyk, 
warsztatów, plenerów programowych oraz zdanie wszystkich obowi�zuj�cych egzaminów, w 
terminach zgodnych ze szczegółow� organizacj� roku akademickiego. Liczba egzaminów w roku 
akademickim nie mo�e przekroczy� o�miu. 

5. Warunkiem zaliczenia semestru na studiach prowadzonych w systemie punktów kredytowych jest 
uzyskanie zalicze� przedmiotów i praktyk, przewidzianych planem studiów i programem nauczania, 
oraz uzyskanie liczby punktów kredytowych ustalonych przez rad� wydziału tak, by ł�cznie w ci�gu 
całego roku akademickiego ich liczba wynosiła nie mniej ni� 60. Nadwy�ka punktów ponad 60 jest 
zaliczana na poczet kolejnego roku akademickiego. 

6. Podstaw� zaliczenia przez studenta semestru w systemie ECTS jest zaliczenie przedmiotów 
obligatoryjnych i fakultatywnych, zgodnych z obowi�zuj�cym planem studiów i programem nauczania. 

7. Terminy egzaminów na studiach ustala prowadz�cy zaj�cia w porozumieniu z kierownikiem 
wydziałowej jednostki organizacyjnej uwzgl�dniaj�c cykl semestralny odbywania zaj�� 
przewidzianych planem studiów i programem nauczania. 

8. Oceny ze wszystkich egzaminów, �wicze�, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów i 
proseminariów wpisywane s� do indeksu, karty okresowych osi�gni�� studenta i do protokołu. 

9. Egzaminator składa protokół egzaminacyjny do dziekanatu w pierwszym dniu roboczym po ostatnim 
terminie egzaminu poprawkowego.  

10. Studenci zobowi�zani s� zło�y� indeksy wraz z kart� okresowych osi�gni�� studenta w dziekanacie 
najpó�niej w nast�pnym dniu od zako�czenia sesji egzaminacyjnej.  
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§ 16 

1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje si� nast�puj�ce oceny oraz odpowiadaj�ce im oceny w 
systemie ECTS: 

bardzo dobra (5,0) - A 
dobra plus (4,5) - B 
dobra (4,0) - C 
dostateczna plus (3,5) - D 
dostateczna (3,0) - E 

upowa�niaj�ce do traktowania egzaminu i zaliczenia jako zdanego 
oraz 

niedostateczna (2,0) - Fx, F  jako niezdanego 
 
 
2. Wymieniona w ust. 1 skala ocen odpowiada nast�puj�cemu stopniowi opanowania wiedzy: 

bardzo dobra - 91% - 100% 
dobra plus - 81% - 90% 
dobra - 71% - 80% 
dostateczna plus - 61% - 70% 
dostateczna - 51% - 60% 

3. Rada wydziału ustala wykaz przedmiotów których: 

1) zaliczenie ko�czy si� ocen�, 

2) oceny z zalicze� i egzaminów brane s� pod uwag� przy ustalaniu �redniej rocznej i ostatecznego 
wyniku studiów.  

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

§ 17 

1. Zaliczenia przedmiotu dokonuje prowadz�cy zaj�cia. Szczegółowe warunki zaliczania przedmiotu, 
obowi�zuj�ce w danym semestrze nauczyciel ma obowi�zek ustali� ze studentami podczas 
pierwszych zaj��. Nie mo�na wprowadza� dodatkowych form zaliczenia, które nie były 
zapowiedziane na pocz�tku semestru. 

2. Zaliczenia przedmiotu obj�tego egzaminem dokonuje si� na podstawie: 

1) zaliczenia zaj�� dydaktycznych wchodz�cych w skład danego przedmiotu na podstawie 
uzyskania pozytywnych ocen z prac kontrolnych i innych sprawdzianów wiedzy, zaliczenia 
dokonuje si� w ostatnim dniu zaj��, 

2) egzaminu b�d�cego sprawdzianem stopnia opanowania przez studenta materiału okre�lonego w 
programie danego przedmiotu.  

3. Zaliczenia przedmiotu nie obj�tego egzaminem dokonuje si� na zasadach okre�lonych w ust. 2 pkt. 1.  

§ 18 

1. Zaliczenia zaj�� dydaktycznych dokonuje prowadz�cy zaj�cia. 

2. Student, który otrzymał ocen� niedostateczn� z zaliczenia, mo�e przyst�pi� do ponownego zaliczenia 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie pó�niej ni� do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej. 

3. Student, który otrzymał z zaliczenia ocen� niedostateczn� ma prawo odwoła� si� w ci�gu 3 dni, od 
daty zaliczenia poprawkowego, do kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej. Na podstawie 
wniosku studenta o braku obiektywnej oceny jego wiadomo�ci, kierownik wydziałowej jednostki 
organizacyjnej mo�e zarz�dzi� komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. 

4. Zaliczenie komisyjne powinno odby� si� w terminie do 7 dni od daty zło�enia wniosku przez studenta. 
Przyst�pienie do egzaminu po zaliczeniu komisyjnym nale�y traktowa� jako egzamin w drugim 
terminie. 

5. W skład zespołu powołanego do przeprowadzenia komisyjnego zaliczenia wchodz�: 

1) kierownik wydziałowej jednostki organizacyjnej lub wyznaczony przez niego nauczyciel 
akademicki, jako przewodnicz�cy 

2) prowadz�cy zaj�cia b�d�ce przedmiotem zaliczenia, 
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3) prowadz�cy wykład z przedmiotu, w skład którego wchodz� zaj�cia obj�te zaliczeniem, a w 
przypadku gdy wykład nie jest prowadzony lub gdy wykład i �wiczenia prowadzi ta sama osoba 
– drugi specjalista, 

4) przedstawiciel samorz�du studenckiego. 

6. W przypadku niezdania przez studenta zaliczenia komisyjnego dziekan podejmuje decyzj� o: 

1) skierowaniu na powtarzanie semestru (nie dotyczy studentów I semestru studiów stacjonarnych), 

2) skre�leniu z listy studentów. 

7. Studenci zobowi�zani s� zło�y� indeksy wraz z kart� okresowych osi�gni�� studenta w dziekanacie 
w nast�pnym dniu po zako�czeniu semestru, celem uzyskania dopuszczenia do sesji 
egzaminacyjnej. 

EGZAMIN PRZEDMIOTOWY 

§ 19 

1. Egzamin przedmiotowy jest sprawdzianem wiedzy i umiej�tno�ci zdobytych przez studenta. 

2. Egzamin przeprowadza wykładaj�cy dany przedmiot.  

3. W uzasadnionych przypadkach dziekan mo�e upowa�ni� do przeprowadzenia egzaminu innego 
nauczyciela akademickiego tej samej specjalno�ci.  

4. Egzamin z ka�dego przedmiotu odbywa si� oddzielnie i podlega osobnej ocenie. Skal� ocen okre�la 
§ 16 ust.1.  

5. Dziekan na podstawie planu studiów i programu nauczania ustala egzaminy, które studenci powinni 
zda� w semestrze. Student mo�e zdawa� egzamin przed wyznaczonym terminem je�li egzaminator, 
po zasi�gni�ciu opinii prowadz�cego �wiczenia, wyrazi na to zgod�. W przypadku otrzymania przez 
studenta z egzaminu zdawanego przed terminem oceny niedostatecznej, ocena ta nie podlega 
wpisowi do indeksu, karty zaliczeniowej i protokołu egzaminacyjnego.  

6. Student ma obowi�zek przyst�pi� do egzaminów w terminach ustalonych w organizacji roku 
akademickiego. 

7. Egzamin z przedmiotu, dla którego plan studiów i program nauczania przewiduje inne, poza 
wykładem, formy zaj��, student mo�e zdawa� dopiero po uzupełnieniu zaliczenia z tych zaj��. 

8. Dziekan mo�e, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopu�ci� studenta do egzaminu po 
zako�czeniu sesji egzaminacyjnej. Składanie egzaminu w pó�niejszym terminie nie zwalnia studenta 
z uczestnictwa w zaj�ciach obligatoryjnych nast�pnego semestru.  

9. W razie dłu�szej choroby lub innych wypadków losowych student mo�e uzyska�, za zgod� dziekana, 
inny termin egzaminu lub zaliczenia ko�cowego poza sesj� egzaminacyjn�. 

10. Niezgłoszenie si� w ustalonym terminie na egzamin bez usprawiedliwienia (za�wiadczenie lekarskie, 
za�wiadczenie wydane przez urz�dy pa�stwowe) jest równoznaczne z utrat� terminu i otrzymaniem 
oceny niedostatecznej. Przepis ten stosuje si� odpowiednio wobec studenta, który nie został 
dopuszczony do egzaminu z powodu nieuzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia zaj�� 
obligatoryjnych z danego przedmiotu. Student ma obowi�zek uzyska� zaliczenie zaj�� przed drugim 
terminem egzaminu z tego przedmiotu. Usprawiedliwienie, z wyj�tkiem przypadków losowych, musi 
by� zło�one u egzaminatora najpó�niej w dniu egzaminu.  

§ 20 

1. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mo�e by� dopuszczony do poprawkowej sesji 
egzaminacyjnej je�eli nie ma zalicze� z nie wi�cej ni� dwóch przedmiotów oraz praktyk i innych zaj�� 
przewidzianych w planie studiów i programie nauczania. 

W przypadku braku wi�cej ni� dwóch zalicze� dziekan podejmuje decyzj� o: 

1) skre�leniu z listy studentów, 

2) skierowaniu na powtarzanie semestru, (nie dotyczy studentów I semestru studiów 
stacjonarnych), 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach warunkowym dopuszczeniu do poprawkowej sesji 
egzaminacyjnej. 
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§ 21 

1. W przypadku otrzymania na egzaminie oceny niedostatecznej student ma prawo do zdawania dwóch 
egzaminów poprawkowych z ka�dego niezdanego przedmiotu.  

2. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowi�zany jest zło�y� egzamin poprawkowy w 
sesji egzaminacyjnej poprawkowej.  

3. Termin egzaminów poprawkowych ustala si� w organizacji roku akademickiego.  

4. Student mo�e zdawa� egzamin poprawkowy przed terminem ustalonym w organizacji roku 
akademickiego, je�li egzaminator wyrazi na to zgod�.  

§ 22 

1. W przypadku niezdania drugiego egzaminu poprawkowego, na wniosek studenta zło�ony w ci�gu 7 
dni od daty egzaminu dziekan mo�e wyznaczy�, w przypadku wniesienia zasadniczych zastrze�e� do 
przebiegu egzaminu poprawkowego, egzamin komisyjny i okre�li� jego form�. Egzamin powinien 
odby� si� w terminie 14 dni od daty zło�enia wniosku. 

2. Dziekan mo�e zarz�dzi� egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.  

3. Egzamin komisyjny odbywa si� przed komisj� zło�on� z dziekana jako przewodnicz�cego, 
egzaminatora, który przeprowadził poprzedni egzamin i drugiego nauczyciela akademickiego z 
zakresu przedmiotu obj�tego egzaminem oraz z przedstawiciela samorz�du studenckiego. 

4. W przypadku niezdania przez studenta egzaminu komisyjnego dziekan podejmuje decyzj� o: 

1) skierowaniu na powtarzanie semestru, (nie dotyczy studentów I semestru studiów 
stacjonarnych), 

2) skre�leniu z listy studentów 

WARUNKOWA KONTYNUACJA STUDIÓW I POWTARZANIE SEMESTRU 

§ 23  

1. Zaliczenia semestru (roku) dokonuje dziekan na podstawie wpisów w indeksie stwierdzaj�cych 
spełnienie przez studenta warunków okre�lonych w § 15.  

2. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru (roku) studiów dziekan, podejmuje decyzj� o: 

1) zezwoleniu na powtarzanie semestru (roku) (nie dotyczy studentów I semestru studiów 
stacjonarnych), 

2) warunkowym zezwoleniu na podj�cie nauki w semestrze nast�pnym,  

3) skre�leniu z listy studentów.  

3. O warunkowy wpis na nast�pny semestr (rok) studiów mo�e ubiega� si� student, który z wa�nych 
przyczyn losowych nie uzyskał zaliczenia jednego przedmiotu. 

4. Warunkowego wpisu na cz��� lub cały semestr (rok) dziekan mo�e udziela� studentowi, który nie 
zaliczył przedmiotu, bior�c pod uwag� jego dotychczasowe wyniki w nauce, niesprzyjaj�ce 
okoliczno�ci losowe lub komplikacje zdrowotne. Warunkowego wpisu nie mo�e uzyska� student, 
który wyczerpał regulaminowe mo�liwo�ci zdawania przedmiotu tzn., nie uzyskał zaliczenia 
komisyjnego lub nie zaliczył egzaminu komisyjnego. 

5. Student, który uzyskał warunkowy wpis na nast�pny semestr (rok), jest zobowi�zany do uzupełnienia 
brakuj�cego zaliczenia w terminie wyznaczonym przez dziekana. 

6. Student, który uzyskał zgod� na warunkowy wpis na nast�pny semestr (rok) studiów: 

1) zachowuje prawa studenckie, z ograniczeniem uprawnie� wynikaj�cych z regulaminu �wiadcze� 
pomocy materialnej, 

2) w przypadku braku zaliczenia przedmiotu we wskazanym terminie student mo�e ubiega� si� o 
powtarzanie semestru (roku). 

7. Powtarzanie danego semestru (roku) mo�liwe jest tylko dwa razy, chyba �e przyczyn� powtórnego 
niezaliczenia jest choroba lub inne udokumentowane szczególne okoliczno�ci losowe.  

8. Dziekan mo�e zezwoli� studentowi powtarzaj�cemu dany rok studiów na udział w zaj�ciach 
nast�pnego roku i na przyst�pienie do zalicze� i egzaminów.  
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9. W przypadku powtarzania roku, przy zachowaniu ci�gło�ci studiów, dziekan mo�e zaliczy� te 
przedmioty, z których student otrzymał ocen� pozytywn� o ile nie zmienił si� program nauczania 
danego przedmiotu. 

11. Dziekan mo�e skre�li� studenta z listy studentów w trakcie roku akademickiego, je�li student narusza 
dyscyplin� studiów (nieusprawiedliwiona nieobecno�� na zaj�ciach). Decyzj� podejmuje dziekan, na 
wniosek kierownika jednostki prowadz�cej dany kierunek studiów.  

PRAKTYKI STUDENCKIE 

§ 24 

1. Praktyki zawodowe okre�lone planami studiów i programem nauczania stanowi� integraln� cz��� 
procesu dydaktycznego i podlegaj� obowi�zkowemu zaliczeniu w przewidzianych planami studiów i 
programem nauczania terminach. 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej wynikaj�cej z planu studiów i programu nauczania jest 
uzyskanie pozytywnej oceny i opinii zakładu pracy, w którym odbywała si� praktyka.  

3. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki powołany przez kierownika wydziałowej jednostki 
organizacyjnej.  

4. Dziekan mo�e zaliczy� studentowi na poczet praktyki studenckiej (cało�ci lub jej cz��ci) wykonywan� 
przez studenta prac� (równie� w charakterze wolontariusza), je�eli jej charakter spełnia wymagania 
przewidziane w programie praktyk zawodowych. 

5. Podstaw� zaliczenia w cało�ci lub w cz��ci praktyki zawodowej mo�e by� udział studenta w pracach 
obozu naukowego pod warunkiem, �e program obozu odpowiada wymogom okre�lonym w programie 
danej praktyki. Decyzj� w tej sprawie podejmuje kierownik wydziałowej jednostki organizacyjnej.  

6. Do zalicze� praktyk stosuje si� skal� ocen obowi�zuj�c� w Uczelni, okre�lon�  w § 16 ust.1.  

7. Student mo�e, z przyczyn uznanych przez dziekana wydziału za szczególnie uzasadnione , odby� 
praktyk� zawodow� w innym terminie ni� przewidziany w planie studiów i programie nauczania, nie 
pó�niej jednak ni� do ko�ca nast�pnego semestru. Niezaliczenie praktyki z winy studenta jest 
równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.  

8. W przypadku braku zaliczenia z praktyki zawodowej dziekan wydziału podejmuje decyzj� o: 

1) skre�leniu z listy studentów, 

2) skierowaniu na powtarzanie roku, 

3) odbyciu praktyki w innym terminie,  w uzasadnionych przypadkach. 

5. WZNOWIENIE STUDIÓW 

§ 25 

1. Student pierwszego roku, który przerwał studia lub został skre�lony z listy studentów mo�e by� 
przyj�ty na ogólnych zasadach rekrutacyjnych obowi�zuj�cych w uczelni. 

2. Wznowienie studiów po przerwie, mo�e nast�pi�, je�eli od skre�lenia nie upłyn�ło 5 lat (z wyj�tkiem 
roku pierwszego). 

3. Wznowienie studiów po przerwie spowodowanej orzeczeniem komisji dyscyplinarnej mo�e nast�pi�: 

1) po wyga�ni�ciu kary lub jej anulowaniu, 

2) w warunkach, o których mowa w ust. 2. 

4. Decyzj� o wznowieniu (przywróceniu praw studenckich) wydaje rektor na podstawie opinii dziekana. 

5. Student, który po zaliczeniu pierwszego roku studiów przerwał studia lub został skre�lony z listy 
studentów z powodu niedostatecznych wyników w nauce, ma prawo je wznowi�. Zgod� na 
wznowienie na danym kierunku student mo�e uzyska� dwa razy w czasie trwania studiów. 

6. Wznowienie studiów mo�e by� uwarunkowane zaliczeniem przedmiotów, stanowi�cych ró�nice 
spowodowane np. zmian� planu studiów i programu nauczania. Termin zaliczenia przedmiotów 
wyznacza dziekan. 

7. Prawo wznowienia studiów nie przysługuje osobie wydalonej z uczelni moc� decyzji komisji 
dyscyplinarnej. 
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6. URLOPY 

§ 26 

1. Student mo�e otrzyma� urlop: 

1) zdrowotny – z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim za�wiadczeniem 
lekarskim, 

2) okoliczno�ciowy – z tytułu narodzin dziecka lun innych wa�nych okoliczno�ci losowych, 

3) specjalny – na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej słu�by wojskowej 

2. Studentowi mo�e by� udzielony urlop krótkoterminowy na okres krótszy ni� semestr  

3. Urlop roczny mo�e zosta� przyznany studentowi po zaliczeniu I roku studiów i nie wi�cej ni� 
dwukrotnie w ci�gu całego okresu studiów. Udzielenie urlopu rocznego automatycznie przedłu�a 
termin planowanego uko�czenia studiów. 

4. Student, który został skierowany na powtarzanie semestru zimowego, uzyskuje urlop do ko�ca 
semestru letniego, a gdy powtarzanie dotyczy semestru letniego do ko�ca semestru zimowego. 

5. W trakcie urlopu student mo�e za zgod� dziekana bra� udział w niektórych zaj�ciach oraz przyst�pi� 
do zalicze� i egzaminów, podlegaj�c wszystkim reguluj�cym te kwestie przepisom. 

6. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta z obowi�zku terminowego uzyskania zalicze� i zdania 
egzaminów z przedmiotów obj�tych planem zaj�� danego semestru. 

7. Student powracaj�cy na studia po uko�czeniu urlopu nie mo�e by� traktowany, z punktu widzenia 
przepisów regulaminu, jako powtarzaj�cy rok. Student jest zobowi�zany uzupełni� ró�nice 
programowe spowodowane zmian� planu studiów i programu nauczania. Termin zalicze� 
przedmiotów wyznacza dziekan.  

8. Urlopu udziela dziekan. 

9. Udzielenie urlopu potwierdza si� wpisem do indeksu. 

 

7. NAGRODY I KARY 

§ 27 

1. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mog� by� przyznane: 

1) stypendia ministra za osi�gni�cia w nauce, 

2) stypendia ministra za wybitne osi�gni�cia sportowe, 

3) nagrody ufundowane przez instytucje, towarzystwa, organizacje społeczne i innych fundatorów, 
zgodnie z regulaminami obowi�zuj�cymi dla tych nagród. 

2. Zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2  okre�laj� odr�bne 
przepisy. 

3. Dziekan mo�e wyró�ni� studentów: 

1) ustn� pochwał�,  
2) pochwał� wpisan� do indeksu. 

4. Rektor mo�e wyró�ni� studentów: 

1) dyplomem uznania, 
2) nagrod� rzeczow�. 

5. Nagrody i wyró�nienia przyznawane s� za szczególnie wyró�niaj�c� si� działalno�� naukow� i 
organizacyjn�. 

6. Z wnioskiem o przyznanie wyró�nienia lub nagrody mog� wyst�powa�: dziekani, opiekunowie lat i kół 
naukowych, opiekunowie studentów odbywaj�cych studia według indywidualnego planu studiów i 
programu nauczania, samorz�d studencki, organizacje studenckie. 

7. Nagrody i wyró�nienia dziekan mo�e wpisa� do indeksu. 
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§ 28 

1. Za czyny uchybiaj�ce godno�ci studenta oraz za naruszenie przepisów obowi�zuj�cych w uczelni 
student ponosi odpowiedzialno�� dyscyplinarn� przed komisj� dyscyplinarn� albo s�dem 
kole�e�skim samorz�du studenckiego. 

2. Rektor, po zasi�gni�ciu opinii samorz�du studenckiego, przekazuje spraw� do rzecznika 
dyscyplinarnego. 

3. Za ten sam czyn student nie mo�e by� ukarany jednocze�nie przez s�d kole�e�ski i komisj� 
dyscyplinarn�. 

4. Karami dyscyplinarnymi s�: 

1) upomnienia, 

2) nagana, 

3) nagana z ostrze�eniem, 

4) zawieszenie w okre�lonych prawach studenta do jednego roku, 

5) wydalenie z uczelni. 

5. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekaj� komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja 
dyscyplinarna, powołane na okres kadencji władz uczelni spo�ród nauczycieli akademickich i 
studentów uczelni, w trybie okre�lonym w statucie. 

6. Za przewinienie mniejszej wagi dziekan, rektor mo�e, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub 
jego obro�cy, wymierzy� studentowi kar� upomnienia, z pomini�ciem komisji dyscyplinarnej lub s�du 
kole�e�skiego. 

7. Ukarany kar� upomnienia student mo�e, w terminie czternastu dni od dor�czenia zawiadomienia o 
ukaraniu, wnie�� odwołanie do komisji dyscyplinarnej lub s�d kole�e�skiego. W takim przypadku 
komisja dyscyplinarna b�d� s�d kole�e�ski mog� wymierzy� tylko kar� upomnienia. 

8. Tryb post�powania wyja�niaj�cego w przypadku podejrzenia popełnienia czynu niegodnego, w tym 
czynu polegaj�cego na przypisaniu sobie autorstwa  elementu cudzej pracy, oraz tryb post�powania 
dyscyplinarnego okre�laj� przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wy�szym oraz rozporz�dzenia 
wykonawcze ministra wła�ciwego do spraw szkolnictwa wy�szego. 

9. Organizacj� i szczegółowy tryb post�powania przed s�dem kole�e�skim okre�la regulamin 
samorz�du studenckiego. 

8. PRACA MAGISTERSKA I LICENCJACKA 

§ 29 

1. Praca dyplomowa powinna by� zło�ona w formie wydruku i w wersji elektronicznej. 

2. Praca dyplomowa powinna by� napisana w j�zyku polskim z wyj�tkiem kierunku filologia, na którym 
praca pisana jest w j�zyku stanowi�cym przedmiot studiów. Dopuszcza si� napisanie pracy w j�zyku 
obcym na wniosek osoby zainteresowanej i za zgod� kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej 
i promotora. 

3. Składaj�c prac� dyplomow� student zobowi�zany jest do zło�enia o�wiadczenia o autorstwie pracy 
oraz �e nie stanowi ona istotnego fragmentu cudzego utworu zastosowanego bez podania �ródła. 

4. W przypadku niezgodno�ci o�wiadczenia ze stanem faktycznym studentowi mo�e zosta� odebrany 
tytuł zawodowy. 

5. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowi�zany jest zło�y� prac� magistersk� 
(licencjack�) nie pó�niej ni� do ko�ca ostatniego semestru (roku) studiów. 

6. Dziekan, na wniosek kieruj�cego prac� lub na wniosek studenta, mo�e przesun�� termin zło�enia 
pracy magisterskiej (licencjackiej) w razie: 

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim za�wiadczeniem lekarskim, 

2) niemo�no�ci wykonania pracy w obowi�zuj�cym terminie z przyczyn niezale�nych od studenta, 
np. utrudnienia w dost�pie do odpowiedniej aparatury badawczej niezb�dnej do wykonania 
pracy, w dost�pie do niezb�dnych materiałów �ródłowych, nieobecno�� promotora itp., 

3) innych okoliczno�ci losowych. 
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7. Termin zło�enia pracy dyplomowej w przypadkach okre�lonych w ust. 6 nie mo�e by� przesuni�ty 
wi�cej ni� o trzy miesi�ce od terminu okre�lonego w ust. 5.  

8. W przypadku niezło�enia pracy dyplomowej w terminach, o których mowa w ust 5, 7 dziekan 
podejmuje decyzj� o: 

1) skierowaniu na powtarzanie semestru (roku) studiów, 

2) skre�leniu z listy studentów. 

§ 30 

1. Prac� dyplomow� student wykonuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Rada 
wydziału mo�e powierzy� w wyj�tkowych sytuacjach kierowanie prac� magistersk� (licencjack�) 
nauczycielowi akademickiemu posiadaj�cemu stopie� naukowy doktora. 

2. Student ma prawo do wyboru (zgodnie z ustalonymi limitami) seminarium magisterskiego lub 
licencjackiego w ramach danego wydziału, w szczególnych przypadkach poza danym wydziałem, za 
zgod� dziekana nadzoruj�cego dany kierunek studiów. W ka�dym przypadku tematyka pracy musi 
pozostawa� w okre�lonym zwi�zku z kierunkiem studiów (specjalno�ci� studiów). 

3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent, którego powołuje dziekan. 
W przypadku rozbie�no�ci ocen (pozytywna i negatywna), dziekan powołuje drugiego recenzenta, 
którego ocena jest ostateczna. 

4. Zakres pracy artystycznej wynika z programu pracowni dyplomowej, zatwierdzonego przez rad� 
wydziału. 

5. Tematy prac magisterskich i licencjackich zatwierdza rada wydziału. 

9. EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI 

§ 31 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i innych zaj�� 
przewidzianych w planie studiów i programie nauczania, 

2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy magisterskiej (licencjackiej), 

3) uzyskanie pozytywnej oceny z praktycznej cz��ci egzaminu magisterskiego (licencjackiego) na 
kierunkach artystycznych, 

4) zdobycie co najmniej (dotyczy studentów obj�tych systemem ECTS od I roku studiów) 

a) 300 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich, (trwaj�cych 10 semestrów), 

b) 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia (trwaj�cych 6 semestrów), 

c) 120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia (trwaj�cych 4 semestry), 

d) 210 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia (trwaj�cych 7 semestrów). 

2. Egzamin dyplomowy odbywa si� przed komisj�, powołan� przez dziekana, w której skład wchodz� 
przewodnicz�cy, promotor i recenzent (recenzenci). Dziekan mo�e powoła� w skład komisji inne 
osoby, je�eli temat pracy i egzaminu tego wymaga. W przypadku kierunków artystycznych 
szczegółowy tryb organizacji egzaminu magisterskiego - z uwzgl�dnieniem oceny pracy artystycznej - 
okre�la dziekan. 

3. Egzamin dyplomowy powinien odbywa� si� w terminie nie przekraczaj�cym 4 tygodni od daty 
zło�enia pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej. 

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jego przedmiotem jest sprawdzenie umiej�tno�ci 
wykorzystania wiedzy z zakresu danej specjalno�ci (tytuł zawodowy), zdobytej w toku studiów. 

5. Przy ustalaniu ostatecznej oceny wyniku egzaminu dyplomowego stosuje si� oceny okre�lone w § 16 
ust. 1. 

6. Bezpo�rednio po zdanym egzaminie student ma prawo otrzyma� za�wiadczenie o zdanym egzaminie 
dyplomowym. 

7. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzyst�pienia do 
tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 
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8. Powtórny egzamin, spowodowany ocen� niedostateczn� lub nieprzyst�pieniem do egzaminu, mo�e 
odby� si� nie wcze�niej ni� po miesi�cu, nie pó�niej ni� przed upływem trzech miesi�cy od dnia 
egzaminu dyplomowego. 

9. W przypadku niezaliczenia egzaminu magisterskiego (licencjackiego) w drugim terminie dziekan 
podejmuje decyzj� o skre�leniu z listy studentów. 

 

10. UKO�CZENIE STUDIÓW 

§ 32 

1. Uko�czenie studiów nast�puje po zło�eniu egzaminu magisterskiego lub egzaminu licencjackiego z 
wynikiem pozytywnym. 

2. Absolwent otrzymuje dyplom uko�czenia studiów wy�szych z ocen� ko�cow� b�d�c� wynikiem 
dodania: 

1) 1/2 �redniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów ł�cznie z ocenami 
niedostatecznymi; 

2) 1/4 oceny pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej; 

3) 1/4 oceny egzaminu magisterskiego lub oceny egzaminu licencjackiego (w odniesieniu do 
studentów wychowania artystycznego 1/8 oceny egzaminu magisterskiego i 1/8 oceny pracy 
artystycznej). 

3. Ocena ostateczna, wpisana w dyplomie uko�czenia wy�szych studiów magisterskich lub wy�szych 
studiów zawodowych jest wynikiem wyrównania oceny zgodnie z zasad�: 

1) do 3,25 – dostateczny; 
2) od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus 
3) od 3.76 do 4,25 – dobry; 
4) od 4,26 do 4,50 – dobry plus 
5) powy�ej 4.51 – bardzo dobry. 

4. Komisja przeprowadzaj�ca egzamin magisterski lub egzamin licencjacki mo�e podwy�szy� ocen� 
ko�cow� studiów maksymalnie o pół stopnia o ile student spełnia jednocze�nie poni�sze warunki i 
otrzymał: 

1) ocen� bardzo dobr� za wykonanie pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej; 
2) ocen� bardzo dobr� za egzamin magisterski lub egzamin licencjacki; 
3) oceny co najmniej dobre ze wszystkich przedmiotów w ci�gu ostatnich dwóch lat studiów. 

5. Student otrzymuje oryginał dyplomu i dwa odpisy (cz��� A i B). 

 

11. PRZEPISY KO�COWE 

§ 33 

1. Regulamin studiów obowi�zuje studentów i pracowników. 

2. O zmianach, dotycz�cych miejsca zamieszkania i zmianach nazwiska, a tak�e warunków 
materialnych, je�li wpływaj� one na weryfikacj� pomocy materialnej, student zobowi�zany jest 
niezwłocznie zawiadomi� wła�ciwy dziekanat. 

4. Instancj� odwoławcz� we wszystkich sprawach obj�tych niniejszym regulaminem jest rektor. 

5. Odwołanie powinno by� wniesione do rektora w ci�gu siedmiu dni od daty otrzymania decyzji 
ni�szego szczebla struktury organizacyjnej uczelni (dziekan, kierownik studium). 

6. Regulamin studiów wchodzi w �ycie z pocz�tkiem roku akademickiego po zatwierdzeniu przez 
ministra wła�ciwego do spraw szkolnictwa wy�szego. 


