
zal,!cznik do uchwaly nr 301lXLVIIII2015 Senatu PW z dnia 20.05.2015 

ReguJamin studi6w w Politechnice Warszawskiej 

§ 1. WstE(P 

1. 	 Niniejszy regulamin okresla organizacjy 1 tok studiow pierwszego i drugiego stopnia, stacjonamych 
i niestacjonamych oraz zwi,!zane z nimi prawa i obowi,!zki studentow oraz innych osob uczestnicz'!cych 
w procesie ksztalcenia. 

2. 	 Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaj'!: 
1) Uczelnia - Politechniky Warszawsk'!, 
2) wydzial- podstawow,!jednostky organizacyjn,! Politechniki Warszawskiej; 
3) w zakresie aktow prawa ogolnie obowi,!zuj,!cego i wewnytrznego: 

a) Ustawa - Ustawy z dnia 27lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (tekstjedn. Dz. U. z 2012 r., 
poz. 572, z poin. zm.), 

b) Statut - Statut Politechniki Warszawskiej przyjyty Uchwal,! nr 93/XLVI!2006 Senatu Politechniki 
Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2006 r., z poin. zm.; 

4) w zakresie procesu ksztalcenia (w porz'!dku alfabetycznym): 
a) efekty ksztalcenia - zasob wiedzy, umiejytnosci i kompetencji spolecznych uzyskiwanych przez 

studenta w procesie ksztalcenia, 
b) efekty uczenia siy - zasob wiedzy, umiejytnosci i kompetencji spolecznych uzyskiwanych 

w procesie uczenia siy poza systemem studiow, 
c) etap studiowania - przyjyty na wydziale okres czasu (semestr lub rok), po ktorym student podlega 

rejestracji lub, w przypadku rejestracji na ostatni semestr studiow, powinien ukonczyc studia, 
d) forma studiow - studia stacjoname lub niestacjoname, 
e) jednostka macierzysta studenta - wydzial lub kolegium, na ktorym student rozpocz'!l aktualnie 

realizowany program ksztalcenia, 
f) modul ksztalcenia - przedmiot lub grupy przedmiotow, ktorym przypisano efekty ksztalcenia oraz 

okreslon,! Iiczby punktow; tozsamy z modulem zajyc, 
g) osoba przyjyta na studia - osoby, w stosunku do ktorej wydano decyzjy 0 przyjyciu na studia, ale 

ktora jeszcze nie nabyla praw i obowi,!zkow studenta, 
h) poziom ksztalcenia - studia pierwszego lub drugiego stopnia, 
i) profil ksztalcenia - profil praktyczny lub profil ogolnoakademicki, 
j) program ksztalcenia - opis efektow ksztalcenia i program studiow okreslone dla danego kierunku 

studiow, poziomu i profilu ksztalcenia, 
k) program studiow - opis procesu ksztalcenia prowadz,!cego do osi,!gniycia efektow ksztalcenia, 

obejmuj,!cy w szczegolnosci: 
plan studiow, rozumiany jako modelowe przypisanie przedmiotow do odpowiednich 
semestrow studiow, 
opis modulow ksztalcenia wraz z przypisanymi do nich punktami oraz efektami ksztalcenia, 
sposoby weryfikacji osi,!gniycia przez studenta efektow ksztalcenia, 

I) 	 prowadz'!cy przedmiot (odpowiedzialny za przedmiot, kierownik przedmiotu, koordynator 
przedmiotu) - osoby upowaznion,! do dokonywania wpisow dotycz,!cych danego przedmiotu w 
dokumentacji przebiegu studiow, 

m) prowadz'!cy zajycia - nauczyciela akademickiego lub inn,! upowaznion'! osoby, ktora realizuje dane 
zaJyCla, 

n) przedmiot - grupy zajyc okrdlonych wspoln,! nazw'!, z przypisan,! liczb,! punktow, realizowanych w 
danym semestrze planu studiow i podlegaj,!cych l'!cznej ocenie, 

0) punkty - punkty zdefiniowane w systemie ECTS jako miara sredniego nakladu pracy osoby ucz'!cej 
siy, niezbydnego do osi,!gniycia efektow ksztalcenia, 

p) rejestracja - decyzjy dziekana 0 zapisaniu studenta na kolejny etap studiowania, 
q) rozklad zajyc - szczegolowy harmonogram realizacji zajyc w danym semestrze danego roku 

akademickiego, 
r) student - osoby ksztalc,!c,! siy na studiach okreslonych w ust. 1, 
s) studia miydzyobszarowe - studia obejmuj,!ce co najmniej dwa obszary ksztalcenia i prowadz'!ce do 

uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiow prowadzonym w Uczelni, 



t) 	 studia niestacjoname - fonny studi6w wyzszych, tak~ jak np.: studia zaoczne, wieczorowe lub na 
odleglosc, 

u) 	 studia stacjoname - formy studi6w wyzszych, w kt6rej co najmniej polowa programu ksztalcenia 
jest realizowana w postaci zajyc wymagaj~cych bezposredniego udzialu nauczycieli akademickich 
i student6w. 

3. 	 Pojycia dziekan, rada wydzialu i wydzialowy organ samorz~du student6w odnosz~ siy r6wniez odpowiednio do 
dyrektora, rady i organu samorz~du student6w jednostki prowadz~cej studia, innej niz wydzial. 

§ 2. Zasady ogolne 

1. 	 Przyjycie w poczet student6w Uczelni i nabycie praw oraz obowi~zk6w studenta nastypuje z chwil~ 
immatrykulacji - zlozenia wobec Rektora lub dziekana slubowania akademickiego. 

2. 	 Po immatrykulacji student otrzymuje legitymacjy studenck~ oraz, w zaleznosci od zasad przyjytych na 
wydziale, moze otrzymac indeks. Indeks dokumentuje przebieg studi6w i stanowi wlasnosc studenta. Jesli na 
wydziale nie przewiduje siy dokumentowania przebiegu studi6w w indeksie, wydzial zapewnia studentowi 
dostyp do dokumentacji przebiegu studi6w w formie elektronicznej. 

3. 	 Przelozonym i opiekunem student6w Uczelnijest Rektor. 

4. 	 Reprezentantem interes6w i wyrazicielem opinii student6w Uczelni s~ organy samorz~du student6w. 

5. 	 Uczelnia moze pobierac oplaty za uslugi edukacyjne w przypadkach wskazanych w Ustawie. Przedmiot 
i wysokosc oplat za uslugi edukacyjne ustala w drodze decyzji Rektor. Senat okresla zasady pobierania oplat 
obowi~zuj~ce przy zawieraniu umowy pomiydzy Uczelni~ a studentem lub osob~ przyjyt~ na studia oraz tryb 
i warunki zwalniania z tych oplat. 

6. 	 Studenta innej szkoly wyzszej, realizuj~cego czysc programu ksztalcenia w Uczelni, obowi~zuj~ postanowienia 
niniejszego regulaminu w zakresie go dotycz~cym . 

§ 3. Prawa i obowi~zki studenta 

1. 	 Student, obok uprawnieii wynikaj~cych z akt6w prawa powszechnie obowi~zuj~cego i Statutu oraz innych 
akt6w prawa wewnytrznego Uczelni, rna prawo do: 
1) rozwijania zainteresowaii naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym 

celu z pomieszczeii dydaktycznych, urz~dzeii i srodk6w Uczelni, a takze z pomocy ze strony pracownik6w 
i organ6w Uczelni, 

2) uczestnictwa w ankietyzacji, w tym oceniania zajyc w formie ankiet, przeprowadzanej zgodnie 
z przepisami wewnytrznymi Uczelni, 

3) wyrazania opinii w sprawach istotnych dla student6w i dla Uczelni bezposrednio lub za posrednictwem 
przedstawicieli student6w w organach kolegialnych Uczelni, 

4) korzystania z zasob6w bibliotecznych oraz informacji naukowej w systemie uczelnianym, 
5) zglaszania skarg i wniosk6w dotycz~cych organizacji i toku studi6w oraz spraw socjalnych, 
6) zachowania do dnia 31 paidziemika roku, w kt6rym ukoiiczyl studia pierwszego stopnia, praw studenta, z 

wyl~czeniem prawa do pomocy materialnej w zakresie okreslonym przez Ustawy; w przypadku studi6w 
drugiego stopnia student zachowuje prawa studenta do dnia ukoiiczenia studi6w. 

2. 	 Uczelnia jest obowi~zana do prowadzenia studi6w, na kt6re zostal przyjyty student, przez czas r6wny co 
najmniej nominalnemu czasowi trwania tych studi6w, liczony od daty ich rozpoczycia. 

3. 	 Obowi~zkiem studenta jest postypowanie zgodne z tresci~ slubowania i niniejszym regulaminem. 
W szczeg6lnosci student jest obowi~zany do: 
1) studiowania zgodnie z programem ksztalcenia, 
2) uczciwego postypowania w stosurtku do Uczelni i spolecznosci akademickiej, 
3) przestrzegania zasad wsp6lZycia spolecznego, 
4) dbania 0 dobro Uczelni. 

4. 	 Student jest obowi~zany stosowac siy do przepis6w wewnytrznych Uczelni, w tym uchwal Senatu, zarz~dzeii 
i decyzji Rektora, uchwal rady wydzialu oraz zarz~dzeii i decyzji dziekana. 



5. 	 Student jest obowi~zany zawrzec z Uczelni~ umowy 0 warunkach odplatnosci za studia nie pozllleJ nii: 
w terminie 30 dni od dnia rozpoczycia zajyc oraz terminowo wnosic oplaty wynikaj~ce z tej umowy i przepisow 
wewnytrznych Uczelni. 

6. 	 Student jest obowi~zany do niezwIocznego powiadomienia dziekana 0 zmianie danych osobowych w czasie 
studi6w, w szczeg6lnosci adresu do korespondencji, a takZe 0 zmianie dokumentu toi:samosci. 

§ 4. Organizacja roku akademickiego 

1. 	 Rok akademicki obejmuje: 
1) dwa semestry zajyc: zimowy i letni oraz trzy sesje egzaminacyjne wolne od zajyc: zimow~, letni~ oraz 

Jeslenn~, 

2) praktyky i cwiczenia terenowe, jei:eli przewiduje to program ksztakenia, 

3) wakacje zimowe, wiosenne i letnie trwaj~ce I~cznie nie kr6cej nii: szesc tygodni, w tym co najmniej cztery 


tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich. 
Dla studi6w prowadzonych wsp6lnie z inn~ szkol~ wyi:sz~jest moi:liwa inna organizacja roku akademickiego. 
Dla studi6w niestacjonarnych na odieglosc Rektor ustala odrybne zasady organizacji roku akademickiego. 

2. 	 Na studiach stacjonarnych oraz niestacjonamych wieczorowych: 

1) kai:dy semestr obejmuje piytnascie tygodni zajyc, 

2) sesje egzaminacyjne trwaj~ nie kr6cej nii: dwa tygodnie kai:da. 


3. 	 Na studiach niestacjonarnych zaocznych: 
1) kai:dy semestr obejmuje nie mniej nii: siedem dwudniowych lub trzydniowych zjazd6w, 
2) sesje egzaminacyjne trwaj~ nie mniej nii: przez dwa zjazdy bezposrednio po zakonczeniu zajyc w kai:dym 

semestrze oraz przezjeden lub dwa zjazdy w sesji jesiennej. 

Dla studi6w na odieglosc Iiczby i charakter zjazd6w ustala Rektor. 


4. 	 Harmonogram roku akademickiego ustala Rektor w drodze zarz~dzenia i podaje do wiadomosci co najmniej na 
cztery miesi~ce przed jego rozpoczyciem. 

5. 	 Rektor moi:e ustanowic w ci~gu roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajyc, a dziekan - godziny wolne 
od zajyc. 

6. 	 Terminy zjazd6w na studiach niestacjonarnych zaocznych ustala dziekan i podaje do wiadomosci co najmniej 
na jeden miesi~c przed rozpoczyciem semestru. 

7. 	 Harmonogram sesji egzaminacyjnych ustala dziekan po zasiygniyciu opinii wydzialowego organu samorz~du 
student6w, z uwzglydnieniem terminow egzaminu zjyzyk6w obcych, 0 ktorych mowa w ust. 9. Harmonogram 
sesji zimowej i letniej powinien byc podany do wiadomosci nie p6iniej nii: trzy tygodnie przed rozpoczyciem 
sesji; harmonogram sesji jesiennej powinien byc podany do wiadomosci r6wnoczesnie z harmonogramem sesji 
letniej . 

8. 	 W celu przeprowadzenia egzamin6w wyznacza siy w sesji: 
1) zimowej nie mniej nii: dwa terminy dla kai:dego przedmiotu, realizowanego w semestrze zimowym 

i koncz~cego siy egzaminem, 
2) letniej nie mniej nii: dwa terminy dla kai:dego przedmiotu, realizowanego w semestrze letnim i koncz~cego 

siy egzaminem, 
3) 	 jesiennej nie rnniej nii: po jednym terminie dla kai:dego przedmiotu, realizowanego w semestrze zimowym 

albo letnim i koncz~cego siy egzaminem, opr6cz wydzia16w, kierunk6w studi6w, poziom6w i profili 
ksztakenia, na ktorych przedmioty te s~ realizowane w obu semestrach roku akademickiego; wowczas 
wyznacza siy nie mniej nii: jeden term in dla kai:dego z przedmiot6w prowadzonych w semestrze letnim. 

9. 	 W uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci na wydzialach, na kt6rych obowi~zuje rejestracja semestralna, 
dziekan, po zasiygniyciu opinii wydzialowego organu samorz~du studentow, moi:e ustalic terminy egzamin6w 
poprawkowych w okresach innych nii: te, 0 kt6rych mowa w ust. 8 pkt 3. 



10. Zasady zaliczania zajyc zjyzyk6w obcych okreslaj,! odrybne przepisy wewnytrzne Uczelni. 

§ 5. Organizacja studiow 

1. 	 Student odbywa studia w ramach okreslonego wydzialu, kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia. Rada 
wydzialu moze okreslic specjalnosci prowadzone w ramach kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia. 

2. 	 Studia S,! realizowane wedlug program6w studi6w ustalonych przez rady wydzialu zgodnie z uchwalonymi 
przez Senat efektami ksztalcenia i innymi wytycznymi Senatu, po zasiygniyciu opinii wydzialowego organu 
samorz'!du student6w. 

3. 	 Programy studi6w, w tym plany studi6w, S,! podawane do wiadomosci student6w na stronach internetowych 
Uczelni lub wydzialu co najmniej trzy miesi,!ce przed rozpoczyciem ich realizowania. 

4. 	 Student ma obowi,!zek zaliczenia w trakcie studi6w wszystkich przedmiot6w i praktyk, wskazanych 
w programie studi6w wybranego kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia oraz specjalnosci jako 
obowi,!zkowe oraz zbioru przedmiot6w obieralnych, okreslonego przez wymagan,! liczby punkt6w lub inaczej 
opisane wymogi rejestracyjne. 

5. 	 Przedmioty s,! prowadzone w jyzyku studi6w, z wyl,!czeniem lektorat6w z jyzyk6w obcych. W programie 
studi6w realizowanym w jyzyku polskim dopuszcza siy, jako obieralne, przedmioty realizowane w jyzyku 
obcym. W uzasadnionych przypadkach dziekan moze zezwolic studentowi na zaliczanie niekt6rych 
przedmiot6w w jyzyku innym niz jyzyk studi6w. 

6. 	 Nominalny czas trwania stacjonarnych studi6w licencjackich wynosi co najmmeJ szesc semestr6w, 
inzynierskich - co najmniej siedem semestr6w, a magisterskich - od trzech do piyciu semestr6w. 

7. 	 Nominalny czas trwania studi6w niestacjonarnych ustala rada wydzialu i moze on byc dluzszy od nominalnego 
czasu trwania studi6w stacjonarnych 0 jeden lub dwa semestry. 

8. 	 Zajycia na studiach niestacjonarnych i stacjonarnych S,! prowadzone rozdzielnie. 

9. 	 Systemem organizacji studi6w w Uczelni jest Elastyczny System Studi6w. System ten umozliwia studentowi, 
w ramach okreslonych zasad, wyb6r studiowanych zagadnien poprzez wyb6r specjalnosci, poszczeg6lnych 
przedmiot6w, studiowanie i zaliczanie przedmiot6w na innych wydzialach lub w innych szkolach wyzszych 
oraz pewn'! swobody w doborze tempa studiowania. Okresowe zmiany indywidualnego tempa studiowania nie 
mog,! spowodowac wydluzenia czasu studi6w stacjonarnych 0 wiycej niz dwa semestry w stosunku do 
nominalnego czasu trwania studi6w. Rada wydzialu moze dla kazdego etapu studiowania okreslic wykaz 
przedmiot6w, kt6rych zaliczenie jest warunkiem rejestracji na nastypny etap. 

10. 	 Celom ewidencjonowania i por6wnywania osi,!gniyc studenta sluzy system punktowy. Kazdemu modulowi 
ksztalceniajest przypisana okreslona liczba punkt6w, ustalona przez rady wydzialu. Nominalna liczba punkt6w 
dla modu16w ksztalcenia realizowanych w semestrze studi6w stacjonarnych wynosi 30. Dla studi6w 
niestacjonarnych, jesli nominalny czas ich trwania jest dluzszy niz studi6w stacjonarnych, liczba punkt6w 
przypadaj,!ca na semestr jest odpowiednio mniejsza, z zachowaniem takiej samej jak na studiach stacjonarnych 
sumy punkt6w za cale studia. Punkty przypisuje siy praktykom wykazanym jako obowi,!zkowe w programie 
ksztalcenia kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia oraz specjalnosci. Punkty za praktyki S,! wliczane 
do nominalnej liczby punkt6w za moduly ksztalcenia w semestrze, w przypadku gdy praktyka jest modulem 
obowi,!zkowym realizowanym w danym semestrze. 

11. 	 Rozklad zajyc, zatwierdzony przez dziekana po zasiygniyciu opinii wydzialowego organu samorz'!du 
student6w, jest podawany do wiadomosci co najmniej siedem dni przed rozpoczyciem zajyc w danym semestrze 
w spos6b zwyczajowo przyjyty na wydziale. 

12. 	 Organizacjy zajyc i zaliczen zjyzyk6w obcych okreslaj,! odrybne przepisy wewnytrzne Uczelni. 

13. 	 Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje siy odpowiednio do studi6w prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik ksztalcenia na odleglosc. 



14. 	 Organizacja studi6w miydzyobszarowych jest taka sarna, jak organizacja studi6w w ramach jednego obszaru 
ksztalcenia. 

15 . Zasady wyboru specjalnosci i obieralnych modul6w ksztalcenia okresla rada wydzialu po zasiygniyciu opinii 
wydzialowego organu samorz~du student6w. 

16. 	 Student jest obowi~zany do udzialu w aktualnie prowadzonych, a dotychczas niezaliczonych zajyciach 
z obowi~zkowych modul6w ksztalcenia oraz wybranych przez niego uprzednio modul6w obieralnych 
umieszczonych w programie ksztalcenia na etapach studiowania wczesniejszych od tego, na kt6ry student jest 
zarejestrowany, chyba ze zasady obowi~zuj~ce na wydziale stanowi~ inaczej. 

17. 	 Student rna prawo do uczestnictwa w zajyciach z przedmiot6w etapu studiowania, na kt6ry jest zarejestrowany 
oraz, za zgod~ dziekana, w zajyciach etap6w wyzszych. 

18. 	 Prawo uczestnictwa w zajyciach moze byc ograniczone warunkami nastypstwa modul6w ksztalcenia. 
W przypadku przedmiot6w obieralnych prawo uczestnictwa w zajyciach moze byc ograniczone liczebnosci~ 
grup alba innymi zasadami okreslonymi przez rady wydzialu. 

19. 	 Przed pocz~tkiem zajyc, w terminie wyznaczonym przez dziekana, student deklaruje moduly ksztalcenia, kt6re 
bydzie studiowal w danym semestrze. Szczeg6lowe zasady skladania deklaracji, w tym skutki jej niezlozenia, 
okresla dziekan. 

20. 	 Po rozpatrzeniu deklaracji s~ sporz~dzane listy student6w zapisanych na zajycia z poszczeg6lnych 
przedmiot6w. 

21. 	 Obecnosc studenta na zajyciach, na kt6re zostal zapisany, z wyj~tkiem wyklad6w, jest obowi~zkowa. 
W przypadku nieobecnosci na zajyciach student jest obowi~zany do przedstawienia prowadz~cemu zajycia 
usprawiedliwienia. W sprawach spomych decyzjy w sprawie usprawiedliwienia nieobecnosci podejmuje 
dziekan. 

22. 	 Prowadz~cy zajycia rna obowi~zek przedstawic studentom na pierwszych zajyciach lub spotkaniu 
informacyjnym oraz udostypnic w spos6b zwyczajowo przyjyty na wydziale: 
1) zakres merytoryczny zajyc, efekty ksztalcenia i wykaz zalecanej literatury, 
2) regulamin zajyc, okreslaj~cy wymagan~ formy uczestnictwa w zajyciach, spos6b biez~cej kontroli 

osi~gania efekt6w ksztalcenia, tryb i terminarz zaliczania zajyc, w tym spos6b i tryb oglaszania wynik6w 
oceny sprawozdan, egzamin6w, kolokwi6w, projekt6w i innych form zaliczania oraz zasady poprawiania 
wynik6w tej oceny, zasady usprawiedliwiania nieobecnosci na zajyciach, mozliwosc korzystania 
z material6w pomocniczych podczas sprawdzian6w, zasady ustalania oceny l~cznej z przedmiotu oraz inne 
zasady, 

3) 	 terminy i miejsce konsultacji. 

23 . Ustalenia i zasady, 0 kt6rych mowa w ust. 22 pkt 1 i 2, nie mog~ ulegac zmianie w trakcie prowadzenia zajyc 
oraz w okresie, w kt6rym, zgodnie z zasadami przyjytymi na wydziale, jest mozliwe zaliczanie przedmiotu bez 
koniecznosci ponownego uczestnictwa w zajyciach. 

24. 	 Student byd~cy osob~ niepelnosprawn~ moze zwr6cic siy do dziekana z wnioskiem 0 wyznaczenie dla niego 
opiekuna wydzialowego sposr6d nauczycieli akademickich. Zadaniem opiekuna jest okreslenie 
i przedstawienie dziekanowi szczeg6lnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu 
dydaktycznego, w tym dostosowania warunk6w odbywania studi6w do rodzaju niepelnosprawnosci. 

25. 	 Decyzjy 0 dostosowaniu warunk6w odbywania studi6w do rodzaju niepelnosprawnosci, 0 kt6rej mowa w ust. 
24, dziekan podejmuje po zasiygniyciu opinii Sekcji ds. Os6b Niepelnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich. 

§ 6. Zaliczanie zaj«c 

1. 	 Poszczeg6lnymi zajyciami, kt6re mog~ podlegac zaliczeniu, s~ : cWlczenia audytoryjne, projektowe, 
laboratoryjne i warsztatowe, seminaria, projekty indywidualne Iub zespolowe, lektoraty, a takZe wyklady. 



Zaliczanie zajyc polega na weryfikacji osii!gniytych przez studenta efektow ksztalcenia. 

2. 	 Zaliczanie zajyc, 0 ktorych mowa w ust. 1, jest przeprowadzane zgodnie z zasadami szczegolowo opisanymi 
w regulaminie zajyc, w sposob adekwatny do zalozonych efektow ksztalcenia dla danych zajyc i ich wymiaru 
wyrazonego liczbi! godzin, z zastrzezeniem, ze wyklady mogi! podlegac zaliczeniu tylko w przypadku, gdy dla 
danego przedmiotu nie jest przewidziany egzamin. 

3. 	 Zaliczenia dokonuje prowadzi!cy zajycia. W wyji!tkowych przypadkach moze go zasti!pic nauczyciel 
akademicki upowazniony przez prowadzi!cego przedmiot lub kierownika jednostki organizacyjnej prowadzi!cej 
przedmiot. 

4. 	 Zaliczanie zajyc powinno byc przeprowadzone przed koncem zajyc w danym semestrze. Prowadzi!cy przedmiot 
moze wyznaczyc dodatkowy termin zaliczania, w tym term in poprawkowy, w okresie nie pozniej niz przed 
koncem danego etapu studiowania. Zaliczanie zajyc dydaktycznych jest dokonywane w jyzyku, w jakim byly 
one prowadzone. Na wniosek studenta i za zgodi! prowadzi!cego przedmiot zaliczanie moze odbyc siy w innym 
jyzyku. 

5. 	 Do konca etapu studiowania student rna prawo do wgli!du do swoich ocenionych prac w terminach wskazanych 
przez prowadzi!cego zajycia. 

6. 	 lezeli podczas realizacji procedury zaliczania zajyc prowadzi!cy zaliczenie stwierdzi niesamodzielnosc pracy 
studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materialow, student traci prawo zaliczenia tych zajyc w 
danym etapie studiowania. 

7. 	 Zaliczenie, z wyji!tkiem: praktyk, wychowania fizycznego oraz zajyc 0 charakterze informacyjnym wskazanych 
przez rady wydzialu, podlega ocenie. 

8. 	 Student zglaszaji!cy zastrzezenia do prawidlowosci przeprowadzonego zaliczenia rna prawo zlozyc do dziekana, 
w cii!gu czterech dni od terminu podania wynikow zaliczenia, umotywowany wniosek 0 przeprowadzenie 
zaliczenia komisyjnego. Wynik zaliczenia komisyjnego jest dla studenta wynikiem ostatecznym w danym 
etapie studiowania. 

9. 	 Dziekan moze zarzi!dzic zaliczenie komisyjne z wlasnej inicjatywy. 

10. 	 Zaliczenie komisyjne powinno odbyc siy nie pOiniej niz w cii!gu jednego tygodnia od daty zlozenia wniosku lub 
zarzi!dzenia zaliczenia komisyjnego przez dziekana. 

11. 	 Sklad komisji zaliczenia komisyjnego ustala dziekan. W zaliczeniu komisyjnym, na wniosek studenta, moze 
wzii!c udzial w charakterze obserwatora wskazany nauczyciel akademicki lub przedstawiciel wydzialowego 
organu samorzqdu studentow. Zaliczenie komisyjne moze polegac na komisyjnym sprawdzeniu i ocenie prac 
bydi!cych podstawq zaliczenia. 

12. 	 Student bydi!cy osobi! niepelnosprawni! moze zwrocic siy do dziekana z wnioskiem 0 zmiany sposobu zaliczania 
przedmiotu w zaleznosci od rodzaju niepelnosprawnosci. Dziekan, na wniosek studenta, moze w szczegolnosci 
wyrazic zgody na zwiykszoni! absencjy, na zmiany formy zaliczen, zastosowanie rozwii!zan polegaji!cych na 
wli!czeniu w zajycia: tlumacza migowego, asystenta osoby niepelnosprawnej lub zastosowanie urzi!dzen 
ulatwiaji!cych proces ksztalcenia oraz altematywne formy zapisu. Decyzjy, 0 ktorej mowa w zdaniu 
poprzednim, dziekan podejmuje po zasiygniyciu opinii Sekcji ds. Osob Niepelnosprawnych w Biurze Spraw 
Studenckich. 

§ 7. Egzamin 

1. 	 Egzamin przeprowadza prowadzi!cy przedmiot. W wyji!tkowych przypadkach moze go zasti!pic nauczyciel 
akademicki upowazniony przez dziekana. 

2. 	 Egzamin polega na weryfikacji efektow ksztalcenia osiqgniytych przez studenta w zakresie okreslonym przez 
program przedmiotu. Egzamin jest przeprowadzany w jyzyku, w jakim byl prowadzony wyklad. Na wniosek 
studenta i za zgodi! prowadzi!cego przedmiot egzamin moze odbyc siy w innym jyzyku. 



3. 	 Spos6b przeprowadzania egzamin6w zjt(zyk6w obcych okreslaj/l odrt(bne przepisy wewnt(trzne Uczelni. 

4. 	 Student rna prawo wyboru dowolnego sposr6d wyznaczonych termin6w egzaminu, a za zgod/l prowadz/lcego 
przedmiot moze zdawac egzaminy poza wyznaczonymi terminami. Termin tego egzaminu nie moze kolidowac 
z innymi zajt(ciami dydaktycznymi studenta. 

5. 	 Student rna prawo do uczestniczenia we wszystkich przewidzianych jego planem studi6w egzaminach, 
w terminach wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Dziekan lub prowadz/lcy przedmiot, a w przypadku 
jt(zyka obcego - kierownik Studium Jt(zyk6w Obcych, moze zwit(kszyc Iiczbt( termin6w egzamin6w. 

6. 	 Jezeli w trakcie egzaminu prowadz/lcy egzamin stwierdzi niesamodzielnosc pracy studenta lub korzystanie 
przez niego z niedozwolonych material6w - egzamin uznaje sit( za niezdany, a przedmiot za niezaliczony 
w danym etapie studiowania. 

7. 	 Student rna prawo wgl/ldu do swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej w ci/lgu trzech miesit(cy od ogloszenia 
wynik6w egzaminu. 

8. 	 Student, kt6ry zglasza zastrzezenia do prawidlowosci przeprowadzonego egzaminu, rna prawo zloZyc do 
dziekana w ci/lgu czterech dni od terminu ogloszenia wynik6w egzaminu, umotywowany wniosek 
o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. 

9. 	 Dziekan moze zarz/ldzic egzamin komisyjny z wlasnej inicjatywy. 

10. 	 Egzamin komisyjny powinien odbyc sit( w ci/lgu jednego tygodnia od dnia zlozenia wniosku lub zarz/ldzenia 
egzaminu przez dziekana. 

11. 	 W sklad komisji egzaminu komisyjnego wchodz<j.: 
1) dziekan jako przewodnicz/lcy, 
2) egzaminator, kt6ry przeprowadzal poprzedni egzamin; w wyj/ltkowych przypadkach moze go zast/lpic 

nauczyciel akademicki upowazniony przez dziekana, 
3) nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana reprezentuj/lcy ten sam lub pokrewny przedmiot. 
Na wniosek studenta przy egzaminie moze byc obecny wskazany nauczyciel akademicki wydzialu lub 
przedstawiciel wydzialowego organu samorz/ldu student6w. Egzamin komisyjny moze polegac na komisyjnym 
sprawdzeniu pracy egzaminacyjnej, jesli miala ona charakter pisemny. Wynik egzaminu komisyjnego jest dla 
studenta wynikiem ostatecznym w danym etapie studiowania. 

12. Student bt(d<j.cy osob/l niepelnosprawn/l moze zwr6cic sit( do dziekana z wnioskiem 0 zmiant( sposobu zdawania 
egzamin6w. Dziekan moze wyrazic zgodt( na: przedluzenie czasu trwania egzaminu, zmiant( jego formy 
dostosowan/l do rodzaju niepelnosprawnoSci studenta, zastosowanie podczas egzaminu urz<j.dzen typu: 
komputer, oprogramowanie udiwit(kowiaj<j.ce, urz/ldzenie brajlowskie, klawiatury alternatywne, uczestnictwo 
tlumacza migowego, asystenta osoby niepelnosprawnej lub zmiant( miejsca egzaminu. Decyzjt(, 0 kt6rej mowa 
w zdaniu poprzednim, dziekan podejmuje po zasit(gnit(ciu opinii Sekcji ds. Os6b Niepelnosprawnych w Biurze 
Spraw Studenckich. 

§ 8. Zaliczanie przedmiotow i praktyk 

1. 	 Wszystkie rodzaje zajt(c z danego przedmiotu, odbywane w danym semestrze, podlegaj/ll/lcznej ocenie, 0 kt6rej 
mowa w ust. 3. 

2. 	 Prowadz/lcy zajt(cia jest obowi<j.zany udostt(pniac studentom wyniki egzaminu i zaliczen niezwlocznie po 
dokonaniu oceny; w zaleznosci od mozliwosci technicznych wyniki mog/l miec postac pisemnych ogloszen lub 
byc udostt(pniane przy uzyciu systemu informatycznego, poczty elektronicznej lub innych uzgodnionych ze 
studentami elektronicznych kanal6w porozumiewania sit(. 

3. 	 Ocena z przedmiotu jest ustalana zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie przedmiotu przy uwzglt(dnieniu 
wynik6w uzyskanych przez studenta z poszczeg61nych zajt(c oraz egzaminu Uesli przedmiot konczy sit( 
egzaminem). Zaliczenia przedmiotu dokonuje oraz jego ocent( ustala i wpisuje do dokumentacji przebiegu 
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studi6w prowadz'!cy przedmiot. W przypadku niemoznosci dokonania zaIiczen i wpisu przez prowadz'!cego 
przedmiot, zaliczenia oraz wpisu dokonuje osoba upowazniona przez dziekana, a w przypadku zajyc 
prowadzonych przezjednostky organizacyjn,! spoza wydziaru, przez kierownika tej jednostki. 

4. 	 Prowadz'!cy przedmiot moze uznac studentowi efekty uczenia siy, osi,!gniyte przez niego w wyniku 
uczestnictwa w pracach badawczych i wdrozeniowych, obozie naukowym lub praktyce studenckiej, jako 
efekty ksztalcenia dla danego przedmiotu oraz zwolnic studenta w calosci lub czysci z udziaru w zajyciach 
z tego przedmiotu. ZaIiczenia i oceny tych zajyc dokonuje prowadz'!cy przedmiot. 

5. 	 Zaliczenie przedmiotu powoduje przyznanie studentowi liczby punkt6w przypisanej temu przedmiotowi. 

6. 	 Praktyki studenckie mog,! byc realizowane w Uczelni lub podmiotach zewnytrznych. Tryb odbywania praktyki 
okresla porozumienie miydzy Uczelni,! a podmiotem prowadz'!cym praktyky. Student moze ubiegac siy 
o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej, dzialalnosci gospodarczej, odbytego stazu lub 
uczestnictwa w pracach badawczych i wdrozeniowych, jesli osi,!gniyte w ten spos6b efekty ksztalcenia 
odpowiadaj,! okreslonym dla praktyki. Zaliczenia praktyki dokonuje, na podstawie odpowiedniego 
zaswiadczenia lub innych dokument6w, dziekan lub wyznaczony przez niego opiekun praktyk. 

7. 	 Zaliczenie praktyki powoduje przyznanie studentowi liczby punkt6w przypisanej tej praktyce. Przyznanie 
studentowi punkt6w za praktyky nastypuje najp6Zniej przed dopuszczeniem go do egzaminu dyplomowego. 

§ 9. Skala ocen 

1. 	 Przy zaliczaniu przedmiotu stosuje siy nastypuj,!ce oceny i ich zapisy slowne: 
1) 5,0 - piyclub bardzo dobry, 
2) 4,5 - cztery i p6llub ponad dobry, 
3) 4,0 - cztery lub dobry, 
4) 3,5 -trzy i p61lub dosc dobry, 
5) 3,0 - trzy lub dostateczny, 
6) 2,0 - dwa lub niedostateczny. 

2. 	 Wystawienie oceny 2,0 jest r6wnoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. 

§ 10. ReaJizacja czcrsci programu ksztalcenia poza jednostk~ macierzyst~ studenta 

1. 	 Student moze realizowac czysc programu ksztalcenia pozajednostk,! macierzyst,! - na innym wydziale Uczelni 
lub w innej polskiej b,!di zagranicznej szkole wyzszej, w szczeg6lnosci na podstawie porozumien 
miydzyuczelnianych, wynikaj,!cych z uczestnictwa Uczelni w krajowych lub miydzynarodowych programach 
wymiany student6w. 

2. 	 Realizacja okreslonej czysci programu ksztalcenia poza macierzyst,!jednostk,! odbywa siy za zgod,! dziekana. 

3. 	 Decyzjy 0 przeniesieniu modul6w ksztalcenia lub zajyc zaliczonych przez studenta poza jednostk'! macierzyst'! 
podejmuje dziekan na wniosek studenta, po zapoznaniu siy z przedstawion,! przez studenta dokumentacj,! 
przebiegu studi6w odbytych poza jednostk,! macierzyst'!. Warunkiem przeniesienia modu16w ksztalcenia lub 
zajyc jest stwierdzenie zbieznosci efekt6w ksztalcenia osi,!gniytych podczas realizacji modu16w ksztalcenia lub 
zajyc poza jednostk,! macierzyst'!, odpowiadaj,!cych modulom ksztalcenia i zajyciom wskazanym w programie 
ksztalcenia kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia oraz specjalnosci, realizowanych przez studenta w 
jednostce macierzystej. 

4. 	 Student przenosz'!cy modul ksztalcenia lub zajycia zaliczone poza jednostk,! macierzyst,! otrzymuje w jednostce 
macierzystej tak,! liczby punkt6w, jaka jest przypisana efektom ksztalcenia osi,!ganym w wyniku realizacji 
odpowiedniego moduru ksztalcenia lub zajyc w jednostce macierzystej. 

5. 	 W przypadku gdy moduly ksztalcenia lub zajycia zaliczone poza jednostk,! macierzyst'! nie maj,! 
przyporz,!dkowanej liczby punkt6w, okresla j,! dziekan. Przeliczenia oceny na system ocen stosowany 
w Uczelni dokonuje dziekan. 



§ 11. Warunki realizacji studiow przez osoby przyj-rte na studia w wyniku potwierdzenia efektow uczenia si-r 

1. 	 Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektow uczenia siy oraz opIaty za postypowanie zwi~zane 
z potwierdzaniem efektow uczenia siy okreslaj~ odrybne przepisy wewnytrzne Uczelni. 

2. 	 W wyniku potwierdzenia efektow uczenia siy odpowiadaj~cych wszystkim efektom ksztalcenia przypisanym do 
danego modulu ksztalcenia, osobie ubiegaj~cej siy 0 ich potwierdzenie wystawia siy oceny i przyznaje siy 
punkty w liczbie zgodnej z liczb~ punktow przypisanych temu modulowi w programie studiow. 

3. 	 Oceny uzyskane na podstawie potwierdzenia efektow uczenia siy s~ wliczane do sredniej ocen ze studiow. 

4. 	 Dla osoby, przyjytej na studia w wyniku potwierdzenia efektow uczenia siy, dziekan okresla indywidualny plan 
studi6w i moze wyznaczye dla niej opiekuna naukowego. 

§ 12. Uznawanie efektow uczenia si-r osi~gni-rtych przez studenta poza systemem studiow 

1. 	 Student moze zwrocie siy do dziekana lub prowadz~cego zajycia z wnioskiem 0 uznanie efekt6w uczenia siy 
osi~gniytych w wyniku dzialalnosci 0 charakterze badawczym, naukowym, wdrozeniowym lub spolecznym 
prowadzonej w czasie trwaniajego studiow. 

2. 	 Do wniosku musi bye zal~czona dokumentacja potwierdzaj~ca osi~gmycle efektow oraz oplma osoby 
sprawuj~cej nadz6r nad prowadzon~ przez studenta dzialalnosci~. Jezeli dzialalnose prowadzona byla poza 
Uczelni~, to wowczas dziekan zasiyga opinii nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni. 

3. 	 Dziekan moze uznae efekty uczenia siy, osi~gniyte przez studenta, przez zaliczenie mu modulu ksztalcenia 
z przypisan~ Iiczb~ punkt6w i wystawie studentowi oceny na podstawie opinii, 0 kt6rej mowa w ust. 2. Modul 
ksztalcenia moze stanowie zamiennik modulow obieralnych, a w szczeg6Inych przypadkach rowniez modulow 
obowi~zkowych, jezeli osi~gniyte efekty uczenia siy odpowiadaj~ efektom ksztalcenia okreslonym dla tych 
modulow. 

4. 	 Uznawanie efekt6w uczenia siy przez prowadz~cego przedmiot okresla § 8 ust. 4. 

§ 13. Zaliczenie semestru studiow 

1. 	 Zaliczeniu podlegaj~ kolejne semestry studiow zgodnie z programem ksztalcenia. 

2. 	 Warunkiem zaliczenia kolejnego semestrujest: 
1) 	 zaliczenie dla wybranego kierunku studiow, poziomu i profilu ksztalcenia oraz specjalnosci wszystkich 

obowi~zkowych modulow ksztalcenia umieszczonych w planie danego semestru, a takze zbioru 
przedmiotow obieralnych, okreslonego przez wymagan~ Iiczby punktow Iub inaczej opisane wymogi 
rejestracyjne, 

2) 	 uzyskanie w aktualnym semestrze i od pocz~tku studiow liczby punktow, okreslonej w programie 
ksztalcenia. 

3. 	 Stwierdzenia zaliczenia semestru studi6w dokonuje siy najpoiniej w terminie rejestracji na podstawie 
dokumentacji przebiegu studi6w przyjytej na wydziale. 

4. 	 Prowadz~cy przedmiot jest obowi¥any dostarczye dziekanowi, we wskazanym przez niego terminie, 
wymagane dokumenty potwierdzajqce zaliczenie modulow ksztalcenia. 

5. 	 Student jest obowi~zany do sprawdzania informacji dotycz~cych przebiegu jego studiow w systemie 
informatycznym przed terminem rejestracji oraz niezwlocznego wyjasniania w~tpliwosci dotyczqcych 
wynik6w z prowadz~cymi zajycia. 

6. 	 Jako zaliczenie roku rozumie siy zaliczenie dw6ch kolejnych semestr6w: nieparzystego i parzystego. 



§ 14. Rejestracja na kolejny etap studiowania 

1. 	 Szczegolowe zasady rejestracji okresla rada wydzialu, po zasit(gnit(ciu opinii wydzialowego organu samorz1l,du 
studentow, i s1l, one podawane do wiadomosci nie pozniej niz na szesc miesit(cy przed pocz1l,tkiem okresu 
rejestracji . 

2. 	 Okres rejestracyjny powinien rozpoczynac sit( nie pozniej niz piyc dni przed pocz1l,tkiem semestru. 

3. 	 Rejestracji na kolejny etap studiowania dokonuje sit( po spelnieniu warunkow okreslonych w zasadach 
rejestracji, a w szczegolnosci po: 
I) uzyskaniu przez studenta wymaganej liczby punktow, 
2) stwierdzeniu, ze zaleglosci w zaliczeniu przedmiotow obowi1l,zkowych oraz wybranych przez studenta 

przedmiotow obieralnych nie przekraczaj1l, jednego roku studiow, chyba ze dla danego przedmiotu lub 
grupy przedmiotow rada wydzialu dopuszcza opoznienie wiyksze, 

3) uiszczeniu wszystkich oplat naleznych Uczelni, okreslonych w umowie 0 warunkach odplatnosci za studia. 

4. 	 Student studiow stacjonamych, z wyl1l,czeniem studiow podejmowanych na zasadzie odplatnosci, moze uzyskac 
rejestracjt( na czas nie dluzszy niz jeden rok ponad nominalny czas trwania odpowiednich studiow. Do czasu 
tego nie wlicza sit( okresow uriopow dlugoterminowych. 

5. 	 Rejestracji dokonuje dziekan. 

6. 	 Jesli student nie uzyska rejestracji, stosuje sit( postanowienia § 26 niniejszego regulaminu. 

§ 15. Studia wedlug indywidualnego programu studiow 

1. 	 Uczelnia, uwzglt(dniaj1l,c szczegolne zainteresowania i uzdolnienia studenta, umozliwia mu indywidualny dobor 
tresci, metod i form ksztalcenia. Jest to realizowane poprzez elastyczny system studiow oraz przez mozliwosc 
studiowania wedlug indywidualnego programu studiow, w tym planu studiow, nazywanego dalej IPS. 

2. 	 IPS jest realizowany wyl1l,cznie na wniosek studenta. 

3. 	 Z wnioskiem 0 IPS moze wyst1l,pic student, ktory zaliczyl pierwszy rok studiow pierwszego stopnia lub 
pierwszy semestr studiow drugiego stopnia. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze 
zatwierdzic IPS we wczesniejszym terminie bez spelnienia warunkow okreslonych w zdaniu poprzedzaj1l,cym. 

4. 	 Student ubiegaj1l,cy sit( 0 IPS powinien: 
1) zwrocic sit( do nauczyciela akademickiego, upowaznionego do kierowania prac1l, dyplomow1l" 0 objt(cie go 

opiek1l, naukow1l" 
2) wspolnie z opiekunem ustalic program studiow, w tym plan studiow i przedloZyc go dziekanowi. 

5. 	 IPS jest zatwierdzany przez dziekana, a kontrola jego realizacji jest prowadzona przez dziekanat w trybie 
analogicznym do kontroli postt(pow w procesie ksztalcenia pozostalych studentow. 

6. 	 Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna, mog1l, byc przedkladane dziekanowi zmiany w 
IPS. Dziekan moze zatwierdzic proponowane zmiany w IPS. 

7. 	 W przypadku wyst1l,pienia trudnosci w realizacji IPS, dziekan, po zapoznaniu sit( ze stanowiskiem studenta oraz 
uzyskaniu opinii opiekuna, decyduje 0 kontynuacji IPS, jego zmianie lub cofnit(ciu zgody na IPS. 

§ 16. Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniow 
w zajC(ciach przewidzianych programami ksztalcenia 

1. 	 Wybitnie uzdolniony uczen szkoly ponadgimnazjalnej, zwany dalej uczniem, moze zloZyc do dziekana wniosek 
o uczestniczenie w zajt(ciach przewidzianych programami ksztalcenia kierunkow studiow zgodnych zjego 
uzdolnieniami. 



2. 	 Decyzjy 0 uczestniczeniu ucznia w zajyciach podejmuje dziekan po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoly, 
a w przypadku ucznia niepelnoletniego - takZe zgody rodzic6w lub prawnych opiekun6w ucznia. 

3. 	 Uczen dopuszczony do uczestniczenia w zajyciach rna prawo do korzystania z pomieszczen dydaktycznych 
i urzl!dzen Uczelni oraz pomocy ze strony jej pracownik6w i organ6w. Uczen moze r6wniez uczestniczyc 
w dzialalnosci studenckiego ruchu naukowego. 

4. 	 Uczenjest obowil!zany do przestrzegania przepis6w wewnytrznych Uczelni i zasad w niej obowil!zujl!cych. 

5. 	 Zaliczenie uczniowi zajyc nastypuje na zasadach obowil!Zujl!cych student6w uczestniczl!cych w danych 
zajyciach i jest odnotowywane w karcie osil!gniyc ucznia. Rada wydzialu moze ustalic indywidualny tryb 
zaliczania zajyc przez uczni6w. 

6. 	 Uczen przyjyty na kierunek studi6w, w zajyciach kt6rego uczestniczyl przed przyjyciem na studia, moze byc 
zwolniony z obowil!zku zaliczania zajyc, kt6re uprzednio zaliczyl, pod warunkiem ze w miydzyczasie nie 
nastl!pily zmiany w efektach ksztalcenia osil!ganych w ramach realizacji zajyc. Decyzjy w tym zakresie 
podejmuje prowadzl!cy przedmiot. 

7. 	 Uczen przyjyty na inny kierunek studi6w niz kierunek, w kt6rego zajyciach uczestniczyl przed przyjyciem na 
studia, moze byc zwolniony z obowil!Zku zaliczania zajyc, jesli osil!gniyte przez niego efekty ksztalcenia Sl! 
wystarczajl!ce. Decyzjy w tym zakresie podejmuje prowadzl!cy przedmiot. 

§ 17. Przeniesienia 

1. 	 Student moze przeniesc siy na inny kierunek studi6w w ramach wydzialu, na inny wydzial Uczelni lub z innej 
szkoly wyzszej do Uczelni, za zgodl! dziekana wydzialu przyjmujl!cego, jezeli wypelnil wszystkie obowil!zki 
wynikajl!ce z przepis6w wewnytrznych wydzialu lub szkoly wyzszej, kt6re opuszcza. Dziekan moze nie wyraziC 
zgody na przeniesienie, m.in. w przypadku stwierdzenia niespelnienia, przez osoby ubiegajl!cl! siy 
o przeniesienie, warunk6w kwalifikacji spelnionych przez student6w przyjytych na studia w trybie rekrutacji na 
dany kierunek studi6w, poziom i profil ksztalcenia. 

2. 	 0 przeniesienie moze siy ubiegac student, kt6ry rna zaliczony co najmniej pierwszy rok studi6w na studiach 
pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studi6w na studiach drugiego stopnia. 

3. 	 Dziekan, po uznaniu efekt6w ksztalcenia osil!gniytych przez studenta przed przeniesieniem i zaliczen modul6w 
ksztalcenia uzyskanych przez studenta przed przeniesieniem, moze wyznaczyc studentowi r6znice programowe 
do uzupelnienia i terminy ich zaIiczania. 

4. 	 Dziekan moze wyrazic zgody na przeniesienie studenta ze studi6w stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie. 
Postanowienia ust. 1 i 3 stosuje siy odpowiednio, natomiast przy przeniesieniu ze studi6w stacjonarnych na 
niestacjoname w ramach tego samego wydzialu nie jest konieczne spelnienie wymog6w okreslonych w ust. 2. 

5. 	 Student moze przeniesc siy z Uczelni do innej szkoly wyzszej za zgodl! dziekana, jezeli wypelnil wszystkie 
obowil!zki wynikajl!ce z przepis6w wewnytrznych Uczelni. 

§ 18. Wznowienie studiow 

1. 	 0 wznowienie studi6w moze ubiegac siy osoba, kt6ra je przerwala po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku 
studi6w na studiach pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studi6w na studiach drugiego stopnia. 
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach 0 wznowienie studi6w na studiach niestacjonamych moze ubiegac 
siy osoba niespelniajl!ca warunk6w okreslonych w zdaniu poprzedzajl!cym. 

2. 	 Decyzjy 0 wznowieniu podejmuje dziekan. 

3. 	 Wznowienie studi6w nastypuje od poczl!tku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowien na obrony pracy 
dyplomowej lub na egzamin dyplomowy. 

4. 	 W zaleznosci od czasu przerwy w studiowaniu, dziekan moze uznac efekty ksztalcenia osil!gniyte przed 
skresleniem z listy student6w i zaIiczenia modul6w ksztalcenia uzyskane przed skresleniem z listy student6w 
oraz wskazac semestr, od kt6rego nastl!pi wznowienie studi6w lub moze odm6wic ich wznowienia. 



5. 	 Osoba wznawiaj,!ca studia jest obowi,!zana zdae egzamin sprawdzaj,!cy. Egzamin ten wyznacza dziekan 
sposr6d egzamin6w zdanych przed skresleniem z listy student6w. Dziekan moze r6wniez wyznaczye moduly 
ksztakenia do uzupelnienia oraz terminy ich zaliczania w celu osi,!gnittcia przez osobtt wznawiaj1!c,! studia 
wybranych efekt6w ksztakenia. Wysokose oplat za zajttcia odbywane przed wznowieniem studi6w ustala 
dziekan na podstawie zasad okreslonych w odpowiedniej decyzji Rektora. Egzamin sprawdzaj,!cy oraz 
egzaminy i zaliczenia uzupelniaj,!ce przeprowadzaj,! nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez dziekana. 

6. 	 Decyzjtt okreslaj,!c,! warunki wznowienia na obrontt pracy dyplomowej lub na egzamin dyplomowy podejmuje 
dziekan. Dziekan moze r6wniez wyznaczye moduly ksztakenia do uzupelnienia oraz terminy ich zaliczania w 
celu osi1!gnittcia przez osobtt wznawiaj1!c,! studia wybranych efekt6w ksztakenia. Wysokose oplat za zajttcia 
odbywane przed wznowieniem studi6w ustala dziekan na podstawie zasad okreslonych w odpowiedniej decyzji 
Rektora. Dziekan moze zwolnie osobtt wznawiaj1!c1! studia ze zdawania egzaminu sprawdzaj,!cego. 

§ 19. Urlopy 

1. 	 Student moze otrzymae urlop: 
1) 	 dlugoterminowy: 

a) zdrowotny, 
b) losowy, 
c) okolicznosciowy, 
d) nieuwarunkowany, 

2) 	 kr6tkoterminowy. 

2. 	 Dziekan udziela urlopu na wniosek studenta. Urlop dlugoterminowy nie moze bye udzielony na okres dluzszy 
niz jeden rok. 

3. 	 Dziekan udziela urlopu zdrowotnego wyl,!cznie na podstawie orzeczenia uprawnionej komisji lekarskiej. 

4. 	 Dziekan moze udzielie urlopu losowego w razie waznych i udokumentowanych okolicznosci losowych, kt6re 
przez dluzszy czas uniemozliwiaj,! studentowi uczestnictwo w zajttciach. 

5. 	 Dziekan moze udzielie urlopu okolicznosciowego studentowi realizuj,!cemu, zajego zgod,!, ponadprogramow,! 
czttse studi6w w innej uczelni, odbywaj,!cemu staz lub praktyktt zawodow,! lub gdy wystttpuj'! inne uzasadnione 
przyczyny udzielenia tego urlopu. 

6. 	 Dziekan udziela urlopu nieuwarunkowanego na prosbtt studenta, kt6ry zaliczyl co najmniej I rok studi6w na 
studiach pierwszego stopnia lub I semestr na studiach drugiego stopnia. Urlopu tego mozna udzielie jedynie raz 
w okresie studi6w i nie p6Zniej niz w ci1!gu 30 dniu od pocz,!tku semestru. 

7. 	 Uczestnictwo w zajttciach i uzyskiwanie zaliczen w czasie trwania urlopu dlugoterminowego wymaga zgody 
dziekana. 

8. 	 Student powinien ZWroCIC Sltt 0 udzielenie urlopu niezwlocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniaj,!cej 
ubieganie sitt 0 urlop. 

9. 	 Udzielenie urlopu dlugoterminowego przedluza term in planowego zakonczenia studi6w. 

10. 	 Udzielenie urlopu dlugoterminowego potwierdza sitt wpisem do dokumentacji przebiegu studi6w. 

11. 	 W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Prawo do pomocy materialnej okreslaj,! odrttbne przepisy 
wewntttrzne Uczelni. 

12. Dziekan moze wyznaczye studentowi, powracaj'!cemu z urlopu lub urlop6w dlugoterminowych, moduly 
ksztakenia do uzupelnienia, wynikaj,!ce ze zmian zaistnialych w programie ksztakenia podczas trwania urlopu 
lub urlop6w, oraz terminy ich zaliczania. 

13 . W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze, na wniosek studenta, udzielie mu urlopu 
kr6tkoterminowego, usprawiedliwiaj,!c w ten spos6b nieobecnose studenta na zajttciach nie dluzsz1! niz 
czternascie dni. 



§ 20. Praca dyplomowa 

1. 	 Pracy dyplomowl! student wykonuje pod kierunkiem osoby upowaznionej przez rady wydzialu. 

2. 	 W czasie wykonywania pracy dyplomowej student rna prawo do opieki naukowej ze strony kierujl!cego praq. 

3. 	 Student moze z wlasnej inicjatywy zglosie propozycjy tematu pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi. 

4. 	 Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem okreslonego zagadnienia, prezentujl!cym og6lnl! wiedzy i 
umiejytnosci studenta zwil!zane z danym kierunkiem studi6w, poziomem i profilem ksztalcenia oraz 
umiejytnosci samodzielnego analizowania i wnioskowania. Pracy dyplomowl! moze stanowie w szczeg6lnosci 
praca pisemna, opublikowany artykul, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu 
komputerowego oraz praca konstrukcyjna lub technologiczna. Szczeg6lowe zasady przygotowywania i formy 
przedstawienia pracy dyplomowej okresla rada wydzialu. 

5. 	 Praca dyplomowa moze bye pracl! zespolowl!, pod warunkiem ze udzial kazdego z jej wykonawc6w jest 
szczeg6lowo okreslony. 

6. 	 Rezultaty pracy dyplomowej Sl! przedstawiane w postaci wydruku wraz z jego zapisem cyfrowym. Praca 
dyplomowa musi zawierae tytul, streszczenie i zestaw sl6w kluczowych w jyzyku polskim i w jyzyku 
angielskim, a jezeli student wystl!pi 0 wydanie odpisu dyplomu w tlumaczeniu na jyzyk obcy inny niz jyzyk 
angielski - r6wniez tytul, streszczenie i zestaw sl6w kluczowych w tym jyzyku. 

7. 	 Na wniosek studenta, zaakceptowany przez kierujl!cego pracl! dyplomowl!, dziekan moze wyrazie zgody na 
napisanie jej w jyzyku innym niz jyzyk studi6w. Praca ta musi zawierae tytul, streszczenie i zestaw sl6w 
kluczowych w jyzyku pracy, w jyzyku polskim i w jyzyku angielskim. 

8. 	 Praca dyplomowa moze bye elementem programu prac badawczych Uczelni lub studenckiego ruchu 
naukowego, a takZe moze tez bye realizowana we wsp6lpracy z podmiotem zewnytrznym. 

9. 	 Student rna obowil!zek zlozenia pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez kierujl!cego praq, na studiach 
pierwszego stopnia najp6iniej na trzy tygodnie przed poczl!tkiem semestru nastypujl!cego po ostatnim semestrze 
jego studi6w, a na studiach drugiego stopnia do dnia: 
1) 1 marca na studiach konczl!cych siy semestrem zimowym, 
2) 15 wrzesnia na studiach konczl!cych siy semestrem letnim. 
Szczeg6lowy tryb skladania pracy dyplomowej okresla dziekan . 

10. 	 Dziekan, na wniosek kierujl!cego pracl! lub na wniosek studenta, moze przesunl!e termin zlozenia pracy 
dyplomowej, nie wiycej jednak niz 0 trzy miesil!ce w stosunku do termin6w okreslonych w ust. 9. 

11. 	 W przypadku niezlozenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie stosuje siy zapisy § 26 
niniejszego regulaminu. 

12. 	 Dziekan wyznacza recenzenta pracy sposr6d os6b upowaznionych do prowadzenia prac dyplomowych lub 
innych os6b posiadajl!cych odpowiednie kwalifikacje. 

13 . Kierujl!cy pracl! i recenzent opracowujl! opinie 0 pracy zawierajl!ce propozycje jej oceny. Student rna prawo do 
zapoznania siy z tymi opiniami co najmniej na trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego. 

§ 21. Egzamin dyplomowy 

1. 	 Decyzjy 0 dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan. Warunkiem dopuszczenia do 
egzaminu dyplomowego jest: 
1) wypelnienie wymog6w okreslonych w programie ksztalcenia, 
2) zlozenie pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez kierujl!cego pracl!, 



3) 	 zlozenie kompIetnej dokumentacji zgodnie z zasadami obowi,!zuj,!cymi na wydziale. 

2. 	 Dziekan okresIa w drodze zarz,!dzenia szczegolowy tryb skladania i zakres dokumentacji, ktorej zlozenie przez 
studentajest wymagane przed wydaniem decyzji 0 dopuszczeniu do egzaminu dypIomowego. 

3. 	 Egzamin dypIomowy powinien odbye siy w terminie nieprzekraczaj'!cym 30 dni roboczych od daty decyzji 
o dopuszczeniu do tego egzaminu, nie Iicz'!c dni woInych od zajye okrdIonych w decyzji Rektora. UstaIenie 
terminu egzaminu i powiadomienie 0 tym studenta, w sposob przyjyty na wydziaIe, powinno nast,!pie nie 
poiniej niz na trzy dni przed egzaminem. 

4. 	 Egzamin dypIomowy odbywa siy przed komisj,! powolan,! przez dziekana, w sklad ktorej wchodz'! co najmniej 
cztery osoby tj .: przewodnicz,!cy komisji, kieruj,!cy prac,! dypIomow'!, recenzent oraz nauczycieI akademicki 
reprezentuj'!cy specjaInose Iub kierunek studiow dypIomanta. W sytuacjach Iosowych dziekan moze wyznaczye 
osoby zastypuj,!q kieruj,!cego praq Iub recenzenta. Do skladu komisji mog,! bye powolane takZe inne osoby. 
Na wniosek studenta podczas egzaminu mog,! bye obecni wskazany nauczycieI akademicki wydzialu Iub 
przedstawicieI wydzialowego organu samorz'!du studentow. 

5. 	 Egzamin dypIomowy jest egzaminem ustnym. 

6. 	 Dziekan, na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez kieruj,!cego prac,! dypIomow'!, moze wyrazie 
zgody na przeprowadzenie otwartego egzaminu dypIomowego. Prawo zadawania pytan w trakcie takiego 
egzaminu przysluguje jedynie czlonkom komisji egzaminu dypIomowego. 

7. 	 Egzamin dypIomowy jest przeprowadzany w jyzyku studiow. Na wniosek studenta, zaakceptowany przez 
kieruj,!cego prac,! dypIomow'!, dziekan moze wyrazie zgody na przeprowadzenie egzaminu dypIomowego 
w jyzyku obcym, w ktorym byla napisana praca dypIomowa. 

8. 	 Negatywna ocena pracy dypIomowej przez komisjy egzaminu dypIomowego jest rownoznaczna z niezlozeniem 
pracy. 

9. 	 Na zakonczenie egzaminu dypIomowego komisja ustaIa: 
1) oceny za pracy dypIomow'!, na podstawie ocen wnioskowanych przez kieruj,!cego praq i recenzenta, 
2) oceny za egzamin dypIomowy, na podstawie odpowiedzi dypIomanta dotycz'!cych pracy dypIomowej 

i pytan probIemowych, 
3) oceny ze studiow na podstawie § 22 ust. 2 oraz wynik studiow zgodnie z § 22 ust. 3, pod warunkiem ze 

ocena za egzamin dypIomowy jest pozytywna. 

10. 	 W przypadku niezdania egzaminu dypIomowego Iub nieusprawiedliwionego nieprzyst,!pienia do egzaminu 
w ustaIonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtomy egzamin moze siy 
odbye po uplywie jednego miesi,!ca i nie pozniej niz przed uplywem trzech miesiycy od daty pierwszego 
egzammu. 

11. 	 W przypadku niezdania egzaminu dypIomowego w drugim terminie stosuje siy zapis § 26 ust. 1 pkt 3. 

§ 22. Ukonczenie studi6w 

1. 	 Uk011czenie studiow nastypuje z chwiI,! zdania egzaminu dypIomowego. AbsoIwent otrzymuje dypIom 
ukonczenia studiow wyzszych na podstawie decyzji komisji egzaminu dyplomowego. 

2 . 	 Ocena ze studiow jest obIiczana z dokladnosci,! do dwoch miejsc po przecinku i jest rowna sumie: 
1) 0,6 sredniej wazonej wszystkich pozytywnych ocen z przedmiotow z wagami proporcjonaInymi do Iiczby 

przyporz'!dkowanych im punktow, 

2) 0,3 oceny za pracy dypIomow'!, 

3) 0,1 oceny za egzamin dypIomowy. 


3. 	 Wynik studiow jest okresIany w zaIeznosci od oceny ze studiow zgodnie z zasad,!: 
I) od 4,70 - celuj,!cy, 
2) od 4,40 do 4,69 - bardzo dobry, 



3) od 4,10 do 4,39 -ponad dobry, 

4) od 3,80 do 4,09 - dobry, 

5) od 3,50 do 3,79 - dose dobry, 

6) do 3,49 - dostateczny. 


4. 	 Po ukonczeniu studi6w Uczelnia wydaje absolwentowi: 
1) dyplom ukonczenia studi6w, w kt6rym s,! wymienione kierunek i forma studi6w, obszar, poziom i profil 

ksztalcenia oraz specjalnose, a takZe jest podany wynik studi6w, 
2) 	 suplement do dyplomu, w kt6rym S,! podane informacje dotycz,!ce odbytych studi6w, w tym wykaz 

zaliczonych modul6w ksztalcenia wraz z ocenami i punktami. 

5. 	 Na wniosek absolwenta, zlozony najp6iniej w terminie 30 dni od dnia ukonczenia studi6w, Uczelnia wydaje 
dodatkowe odpisy dyplomu w tlumaczeniu na jeden z nastypuj,!cych j yzyk6w obcych: angielski, francuski, 
hiszpanski, niemiecki lub rosyjski. Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje nie wiycej niz trzy odpisy 
suplementu do dyplomu w tlumaczeniu najyzyk angielski. Dokumenty S,! wydawane w terminie 30 dni od dnia 
zlozenia wniosku, po uprzednim wniesieniu przez absolwenta wymaganej oplaty oraz dostarczeniu aktualnej 
fotografii. 

6. 	 Absolwent przed otrzymaniem dyplomu rna obowi,!zek uregulowania wszystkich zobowi,!zan wobec Uczelni 
oraz zlozenia wypelnionej karty obiegowej. 

7. 	 Rada wydzialu, na wniosek komisji egzaminu dyplomowego, moze wyst,!pie do Rektora 0 wyrozmenie 
absolwenta, kt6ry ukonczyl studia z wynikiem celuj,!cym. Formy wyr6zniania absolwent6w ustala Senat. 

8. 	 Wydzial organizuje uroczyste spotkania absolwent6w pol'!czone z wryczaniem przez dziekana dyplom6w 
ukonczenia studi6w. 

§ 23. KJasyfikacja absolwentow 

1. 	 Uczelnia prowadzi klasyfikacjy absolwent6w wedlug oceny ze studi6w, odrybnie dla kazdego wydzialu, 
kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia. 

2. 	 Klasyfikacja, 0 kt6rej mowa w ust. 1., jest przeprowadzana raz w roku, za rok akademicki. Obejmuje ona 
wszystkie osoby, kt6re zdaly egzamin dyplomowy w tym okresie. . 

§ 24. Nagrody i wyroi:nienia 

1. 	 Studentowi mog,! bye przyznane nagrody i wyr6Znienia Rektora lub dziekana. 

2. 	 Wyr6znieniem lub nagrod'!, 0 kt6rych mowa w ust. 1, mog,! bye: 
1) pochwala wpisana do dokumentacji przebiegu studi6w, 
2) wyroznienie wpisane do dokumentacji przebiegu studi6w, 
3) nagrody rzeczowe i pieniyZne, 
4) inne. 
Mozliwe jest l,!czenie r6znych form wyr6zniania i nagradzania. 

3. 	 Kryteria i zasady przyznawania wyr6znien i nagr6d okreslaj,! odrybne przepisy wewnytrzne Uczelni. Informacje 
o nagrodach i wyr6znieniach powinny bye oglaszane spolecznosci akademickiej . 

§ 25. Odpowiedzialnosc studenta 

1. 	 Za postypowanie nieuczciwe, uchybiaj,!ce godnosci studenta, sprzeczne ze zlozonym slubowaniem i za 
nieprzestrzeganie wewnytrznych przepis6w Uczelni, w tym takZe za przypisywanie sobie autorstwa cZysci lub 
calosci cudzego utworu, student ponosi odpowiedzialnose przed Rektorem, Komisj,! Dyscyplinarn,! ds. 
Student6w i Doktorant6w albo S,!dem Kolezenskim Samorz'!du Student6w Politechniki Warszawskiej. 



2. 	 0 przekazaniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinamego alba do S'l,du Kolezenskiego decyduje Rektor. 
Z wnioskiem 0 przekazanie sprawy do S'l,du Kolezenskiego moze wyst'l,pic do Rektora uczelniany organ 
samorz'l,du student6w. 

3. 	 Karami dyscyplinamymi s'l,: 

1) upommeme, 

2) nagana, 

3) nagana z ostrzezeniem, 

4) zawieszenie w korzystaniu z okreslonych praw studenta na okres do jednego roku, 

5) wydalenie z Uczelni. 


4. 	 S'l,d Kolezenski moze orzekac kary okreslone w ust. 3 pkt 1, 2 i 3, natomiast Komisja Dyscyplinarna ds. 
Student6w i Doktorant6w - wszystkie rodzaje kar okreslone w ust. 3. 

5. 	 Za przewinienia mniejszej wagi Rektor wymierza kant upomnienia, z pommH(clem S'l,du Kolezenskiego 
i Komisji Dyscyplinamej ds. Student6w i Doktorant6w, po uprzednim wysluchaniu obwinionego lub jego 
obroncy. Ukarany lub organ samorz'l,du student6w (uczelniany lub wydzialowy) moze wniesc odwolanie do 
Komisji Dyscyplinamej ds. Student6w i Doktorant6w alba S'l,du Kolezenskiego w terminie cztemastu dni od 
dnia doryczenia zawiadomienia 0 ukaraniu. W takim przypadku Komisja Dyscyplinama ds. Student6w 
i Doktorant6w albo S'l,d Kolezenski mog'l, wymierzyc jedynie kary upomnienia. 

6. 	 Za ten sam czyn student nie moze byc ukarany przez wiycej niz jeden organ wymieniony w ust. 1. 

7. 	 Szczeg6lowe zasady postypowania dyscyplinamego okreslaj'l, odrybne przepisy wewnytrzne Uczelni. 

§ 26. Skreslenie z Iisty student6w i wygasni'tcie statusu studenta 

I. 	 Dziekan podejmuje decyzjy 0 skresleniu z listy student6w w przypadku: 
1) niepodjycia studi6w przez osoby przyjyt'l, na studia, stwierdzonego na podstawie faktu niezlozenia przez ni'l, 

slubowania w terminie jednego miesi'l,ca od daty rozpoczycia zajyc, 

2) pisemnej rezygnacji ze studi6w skierowanej do dziekana, 

3) niezlozenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 

4) ukarania kar'l, dyscyplinarn'l, wydalenia z Uczelni. 


2. 	 Dziekan stwierdza wygasniycie statusu studenta w przypadku: 
1) smierci studenta, 
2) utraty przez studenta zdolnosci do czynnosci prawnych. 
Wygasniycie statusu studenta powoduje w zakresie ewidencji skutki analogiczne do skreslenia z listy 
student6w. 

3. Dziekan moze podj'l,c decyzjy 0 skresleniu z listy student6w w przypadku: 
1) stwierdzenia braku postyp6w w procesie ksztalcenia, potwierdzonego nieuzyskaniem w okreslonym 

terminie rejestracji na nastypny etap studiowania lub niewypelnieniem wymog6w okreslonych 
w programie ksztalcenia przed zlozeniem pracy dyplomowej na ostatnim semestrze studiowania, 

2) niewniesienia w okreslonym terminie oplat zwi'l,zanych z odbywaniem studi6w, 

3) niepodpisania przez studenta przedlozonej przez Uczelniy umowy 0 warunkach odplatnosci za studia. 


4. 	 Decyzjy 0 skresleniu z listy student6w dziekan wydaje w formie pisemnej, przekazywanej zainteresowanemu za 
pokwitowaniem odbioru. Od decyzji dziekana 0 skresleniu z listy student6w przysluguje odwolanie do Rektora 
w terminie cztemastu dni od dnia doryczenia decyzji 0 skresleniu. 

5. 	 Informacjy 0 wygasniyciu statusu studenta dziekan przekazuje do Dzialu Ewidencji Student6w. 

6. 	 Osoba skreslona z listy student6w rna obowi'l,zek uregulowania wszystkich zobowi'l,zan wobec Uczelni oraz 
zlozenia wypelnionej karty obiegowej . 



§ 27. Przepisy koncowe i przejsciowe 

1. 	 Instancjl! odwolawczl! we wszystkich sprawach objytych niniejszym regulaminem jest Rektor. 

2. 	 Studenci, kt6rzy rozpoczyli studia przed dostosowaniem profili i program6w ksztalcenia, studiujl! wedlug 
dotychczasowych program6w ksztalcenia do konca okresu studi6w przewidzianego w programie i planie 
studi6w. 

3. 	 Niniejszy regulamin wchodzi w zycie Z poczl!tkiem roku akademickiego 2015/2016 . 






