Drodzy Studenci!
W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ Regulamin
Studiów. Zmiany obowiązują od 1 października 2012 r. W procesie uchwalania Regulaminu
Studiów aktywny udział brali przedstawiciele Studentów. Znowelizowany Regulamin
dostępny jest pod adresem:
http://www.senat.uksw.edu.pl/resolution/getfile/id/1063
Poniżej prezentujemy Wam wykaz najważniejszych zmian. Poniższa tabelka ma
charakter uproszczony, w związku z czym w konkretnych sytuacjach należy
samodzielnie przeczytać interesujący nas fragment Regulaminu studiów. W
odpowiednich komórkach znajduje się numer paragrafu, który dotyczy danej regulacji.
CZEGO DOTYCZY
REGULACJA?

BYŁO

JEST

Brak regulacji w Regulaminie

Do 31 października należy złożyć
oświadczenie, o prawie do
podjęcia i kontynuowania studiów
w formie stacjonarnej bez
wnoszenia opłat. § 3 ust. 2.

Legitymacja Studencka

Utrata statusu Studenta
wiązała się z konicznością
zwrotu legitymacji w ciągu
miesiąca. § 3 ust. 6.

Posiadać legitymację można do
dnia: ukończenia studiów,
zawieszenia w prawach Studenta
albo skreślenia z listy Studentów.
Absolwent studiów 1 stopnia,
może posiadać legitymację do
dnia 31 października roku
ukończenia studiów. § 3 ust. 7.

Terminy egzaminów w
sesji

Egzaminatorzy podają
Studentom do wiadomości
terminy egzaminów w
semestrze zimowym do dnia
10 stycznia, w zimowej sesji
poprawkowej do dnia 20
stycznia, w semestrze letnim
do dnia 15 maja, w letniej sesji
poprawkowej do dnia 30
czerwca. § 9 ust. 4.

Egzaminatorzy podają Studentom
do wiadomości terminy
egzaminów w semestrze
zimowym do dnia 10 stycznia, w
zimowej sesji poprawkowej w
ciągu 5 dni od ostatniego dnia
sesji egzaminacyjnej zimowej, w
semestrze letnim do dnia 15 maja,
w letniej sesji poprawkowej do
dnia 30 czerwca. § 9 ust. 5.

Brak regulacji w Regulaminie

Sesja egzaminacyjna nie może
trwać krócej niż 8 kolejnych dni
kalendarzowych. § 9 ust. 4.

Oświadczenie o
opłatach za studia
stacjonarne.

Długość sesji

Język obcy pracy
dyplomowej i
egzaminu
dyplomowego

Indywidualny tok
studiów

Brak regulacji w Regulaminie

Praca dyplomowa oraz egzamin
dyplomowy może być w języku
obcym, jeżeli Dziekan na wniosek
kierującego pracą dyplomową,
wyrazi na to zgodę. § 10 ust. 3.

Student może studiować wg.
Indywidualnego toku studiów
na zasadach ustalonych przez
Radę Wydziału. § 15 pkt 2

O indywidualny tok studiów może
starać się Student, który zaliczył 1
rok studiów 1 stopnia, albo 1
semestr studiów drugiego stopnia.
Dziekan w drodze wyjątku może
wyrazić zgodę na wcześniejszym
etapie nauki. § 14 ust. 2.
Student z orzeczoną
niepełnosprawnością może prosić
o:
1) Wydłużenie czasu
egzaminu max. o 50 %;

Niepełnosprawność

Brak regulacji w Regulaminie

2) Zmianę formy egzaminu z
pisemnej na ustną i
odwrotnie;
3) Przesuniecie terminu
egzaminu, jeżeli Student
nie może przystąpić do
egzaminu w wyznaczonym
terminie, ze względu na
specyfikę
niepełnosprawności. § 15

Zachowanie Praw
Studenta po studiach 1
stopnia

Brak regulacji w Regulaminie

Student zachowuje prawa
Studenta do dnia 31 października,
roku w którym ukończył studia 1
stopnia. § 16 pkt 18 (Uwaga!
Prawa studenta i status studenta to
nie to samo! Taka osoba nie jest
Studentem, ale zachowuje np.
prawo do zniżek na przejazdy.)

Niewywiązywanie się przez
Studenta z terminowego
wyrównywania różnic
programowych określonych
przez Dziekana stanowi
podstawę skreślenia z listy
Studentów. § 19 ust. 4.

Niewywiązywanie się przez
Studenta z terminowego
wyrównywania różnic
programowych określonych przez
Dziekana może stanowić
podstawę skreślenia z listy
Studentów. § 20 ust. 4.

Studia równoległe

Przyjęcie za zgodą Dziekana,
po spełnieniu określonych
warunków. § 21

Przyjęcie na zasadach rekrutacji
na Studia. Drugi kierunek w
formie stacjonarnej może być
płatny. Zwolnione z opłat są
między innymi osoby, które w
zeszłym roku spełniły kryteria
przyznawania stypendium Rektora
dla najlepszych Studentów.

Zaliczenie przedmiotu,
indeks i karta
okresowych osiągnięć

Wymagany jest wpis do
indeksu i karty okresowych
osiągnięć. § 22 ust. 5.

Wymagany jest wpis do protokołu
przedmiotu USOS, indeksu a do
karty okresowych osiągnięć, jeżeli
jest to wymagane. § 23 ust. 5.

„Zerówka”

Do przystąpienia do zerówki
wymagane jest: wyznaczenie
terminu przez egzaminatora i
zaliczenie zajęć
warunkujących przystąpienie
do egzaminu (ćwiczenia,
laboratoria itd.) § 24 ust. 1.

Do przystąpienia do zerówki
wymagane jest: wyznaczenie
terminu przez egzaminatora,
zaliczenie zajęć warunkujących
przystąpienie do egzaminu
(ćwiczenia, laboratoria itd.) oraz
spełnienie innych warunków
określonych w sylabusie. § 25 ust.
1.

Dokumenty wymagane
do dopuszczenia do
egzaminu

Student przed egzaminem
może zostać poproszony o
okazanie: Indeksu, karty
okresowych osiągnięć lub
dowodu tożsamości. § 24 ust.
4.

Student przed egzaminem może
zostać poproszony o okazanie:
indeksu, karty okresowych
osiągnięć (o ile została
Studentowi wydana) oraz
dokumentu ze zdjęciem. § 25 ust.
4.

Zdawanie różnicy
programowej

Ogłoszenie wyników
egzaminu następuje w
terminie 2 tygodni od daty
egzaminu. § 24 ust. 5.

Ogłoszenie wyników egzaminu
pisemnego następuje w terminie 2
tygodni od daty egzaminu.
Obowiązek ten spoczywa także na
osobach prowadzących
przedmioty kończące się
zaliczeniem na ocenę albo
zaliczeniem bez oceny, gdy
elementem zaliczenia jest praca
pisemna. § 25 ust. 5.

Wgląd do pracy
pisemnej

W terminie 30 dni od
ogłoszenia wyników
egzaminu. § 24 ust. 6.

W terminie 30 dni od ogłoszenia
wyników egzaminu. Obowiązek
ten spoczywa także na osobach
prowadzących przedmioty
kończące się zaliczeniem na ocenę
albo zaliczeniem bez oceny, gdy
elementem zaliczenia jest praca
pisemna. § 25 ust. 6.

Opłata za egzamin
komisyjny

Student wnosi opłatę. § 29 ust.
2.

Brak regulacji w Regulaminie
(Ustawowy zakaz pobierania
takiej opłaty)

Wyniki egzaminu

2 rocznie. § 30 ust. 2.

Liczba egzaminów
komisyjnych

1 semestralnie. § 29 ust. 3.

Wpis warunkowy

Zgoda na wpis warunkowy
może zostać wyrażona, jeżeli
Student nie zaliczył max. 2
przedmiotów. § 30 ust. 1. pkt
3

Uwaga! Student w związku ze
zmianą, może np. w jednym
semestrze mieć dwa egzaminy
komisyjne, jeżeli w drugim
semestrze nie skorzysta z tego
prawa.
Zgoda na wpis warunkowy może
zostać wyrażona, jeżeli Student
nie zaliczył max. 2 przedmiotów
albo przedmiotów o łącznej
wartości 12 punktów ECTS § 31
ust. 1. pkt 3

Niepodjęcie Studiów- niezłożenie
ślubowania do dnia 31
października lub niepodpisanie
umowy o warunkach odpłatności
za usługi edukacyjne w terminie
14 dni od dnia doręczenia
umowy
Niepodjęcie studiów,
rezygnacja ze studiów,
brak postępów w nauce

Brak definicji w Regulaminie

Rezygnacja ze studiów- forma
pisemnego oświadczenia
Brak postępów w nauceniezaliczenie roku studiów lub
przedmiotu więcej niż raz lub
nieusprawiedliwione
nieprzystąpienie do żądnego z
egzaminów w obu terminach.
§ 33 ust. ust. 2.
Student może otrzymać urlop z
powodu:

Student może otrzymać urlop
z powodu:

1) stanu zdrowia;

1) długotrwałej choroby;

2) innych odpowiednio przez
Studenta uzasadnionych
przypadków;

2) ważnych,
udokumentowanych
okoliczności;
Warunki uzyskania
urlopu

3) odbywania studiów
krajowych lub zagranicznych;
4) urodzenia dziecka lub
opieką nad nim;
5) odbywania czynnej służby
wojskowej.
§ 33 ust. 1.

3) wyjazdu krajowego lub
zagranicznego, organizowanego
przez Uczelnię, Samorząd
Studencki, organizacje
Studenckie, koła naukowe;
4) urodzenia dziecka,
przysposobienia dziecka,
sprawowania opieki nad
dzieckiem;
5) odbywania czynnej służby
wojskowej.
§ 34 ust. 2.

Urlop okolicznościowy

Brak regulacji w Regulaminie

Mogą otrzymać Studenci studiów
niestacjonarnych, gdy zostali
służbowo delegowani za granicę,
czasowo skierowani do pracy poza
miejscem stałego zamieszkania
albo z powodu innych
okoliczności związanych z
wykonywaniem pracy domowej.
§ 34 ust. 3.

Urlop z datą wsteczną

Brak regulacji w Regulaminie

Możliwe gdy powodem jest stan
zdrowia. § 34 ust. 4.

Urlop krótkoterminowy

Na okres do 6 tygodni. § 33
ust. 2. pkt 2

Brak ograniczeń

Liczba urlopów
długoterminowych

Brak regulacji w Regulaminie

Student 1 albo 2 stopnia może
uzyskać tylko 1 urlop
długoterminowy w okresie
studiów. Student jednolitych
studiów magisterskich 2 razy w
okresie Studiów. Wyjątek stanowi
urlop udzielony ze względu na
stan zdrowia lub rodzicielstwotaki urlop można uzyskać większą
liczbę razy. § 34 ust. 7.

Termin egzaminu
dyplomowego

Powinien odbyć się w terminie nie
krótszym niż 7 dni oraz
nieprzekraczającym 3 miesięcy od
Powinien odbyć się w terminie
daty złożenia pracy. Jeżeli
3 miesięcy od daty złożenia
program kształcenia nie
pracy. § 44 ust. 6.
przewiduje złożenia pracy
dyplomowej w terminie do dnia
30 września. § 45 ust. 6.

Egzamin dyplomowy

Ustny § 45 ust. 1.

Ustny i zamknięty. Może być
otwarty na wniosek Studenta i
promotora. § 46 ust. 1.

Niezłożenie egzaminu
dyplomowego w
drugim terminie

Skutkuje powtarzaniem
ostatniego roku albo
skreśleniem z listy Studentów.
§ 46 ust. 2.

Skutkuje skreśleniem z listy
Studentów. § 47 ust. 2.

Do 3,30 dostateczny

Ostateczny wynik
studiów

Do 3,50 dostateczny

Między 3,30 a 3,80 dostateczny +

Między 3,50 a 4,50 dobry

Między 3,80 a 4,30 dobry

Powyżej 4,50 bardzo dobry.

Między 4,30 a 4,70 dobry +

§ 48 ust. 3.

Powyżej 4,70 bardzo dobry.
§ 49 ust. 3.

Informujemy Was również, że zmianie uległy zasady okresowej oceny nauczycieli
akademickich. Nowe zasady znajdują się w załączniku do uchwały nr 126/2012 Senatu
UKSW z dnia 25 września 2012 r., dostępnym pod tym adresem:
http://www.senat.uksw.edu.pl/resolution/getfile/id/1087
Z perspektywy Studenta szczególnie istotny jest § 4 ust. 3, w którym czytamy:
„W zakresie oceny dotyczącej kształcenia studentów uwzględnia się ocenę jakości kształcenia
ocenianego nauczyciela akademickiego dokonywaną przez studentów i przeprowadzaną w
ramach systemu USOS. Ocena negatywna działalności nauczyciela akademickiego powoduje
obniżenie uzyskanej punktacji do 10 pkt.”
W związku z tym nasz głos staje się szczególnie ważny. Wypełnienie ankiety w
USOS’ie zajmuje tylko parę minut, jednakże ma realne znaczenie z punktu widzenia oceny
nauczycieli akademickich.
Ze studenckim pozdrowieniem
Monika Horna
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