
Załącznik nr 1 
do protokołu posiedzenia Senatu WSAiB w dniu 15.04.2021 roku. 

 

 

 

Uchwała Senatu nr 1/04/2021 

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. 

Kwiatkowskiego w Gdyni 

 

Na podstawie § 17 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego 

w Gdyni z dnia 16 grudnia 2019 r., Senat WSAiB w Regulaminie studiów WSAiB określonego 

uchwałą Senatu WSAiB nr 2/05/2019 z dnia 27 maja 2019 r. wprowadza następujące zmiany, 

obowiązujące studentów przyjętych na studia od dnia 1 października 2021.  

 

§ 1 

 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Uczelnia prowadzi studia stacjonarne pierwszego stopnia trwające  sześć semestrów, studia 

stacjonarne drugiego stopnia trwające co najmniej trzy semestry oraz stacjonarne jednolite 

studia magisterskie trwające od dziewięciu do dwunastu semestrów.”  

 

2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 

1. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia 
ślubowania. Po ślubowaniu student może otrzymać legitymację studencką.  

2. Studia w Uczelni można podjąć również w trybie:  
1) przeniesienia z innej uczelni na warunkach określonych w § 10;  
2) wznowien ia studiów na warunkach określonych w § 23.  
3) międzynarodowej wymiany studentów.  

4. Student podejmujący studia w trybie przeniesienia z innej uczelni oraz student 
wznawiający studia w Uczelni  jest zobowiązany złożyć ślubowanie poprzez podpisanie 
roty ślubowania. 

5. Warunki świadczenia usług edukacyjnych przez Uczelnię reguluje umowa zawarta ze 
studentem.” 

 

3) § 5 ust. 4 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„udostępnia karty modułów (przedmiotów)  uprawnionym osobom”  

 

4) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:  
„ 



1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września następnego roku 
kalendarzowego, przy czym zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym i semestr zimowy 
kończą się najpóźniej ostatniego dnia lutego, natomiast zajęcia dydaktyczne w semestrze 
letnim kończą się najpóźniej 30 czerwca a semestr letni kończy się najpóźniej 30 września 
danego roku kalendarzowego. 

2. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) i obejmuje zajęcia 
dydaktyczne, sesje egzaminacyjne i praktyki zawodowe studenta. 

3. Organizację roku akademickiego ustala Rektor po zasięgnięciu opinii organu samorządu 
studenckiego i podaje do wiadomości studentów za pośrednictwem strony internetowej 
Uczelni (www.wsaib.pl) w postaci harmonogramu roku akademickiego, przed jego 
rozpoczęciem. 

4. Program studiów podaje się do wiadomości studentów na ich indywidualny wniosek w 
formie określonej przez Dziekana. Uczelnia może uzależnić wydanie programu studiów od 
złożenia oświadczenia przez studenta, że będą one wykorzystane wyłącznie dl a celów 
związanych z ich procesem kształcenia.  

5. W razie szczególnych potrzeb organizacyjnych Rektor może zawiesić zajęcia dydaktyczne 
w określonych dniach i godzinach.  

6. Zajęcia, zaliczenia i egzaminy w Uczelni mogą być prowadzone w języku obcym na 
zasadach i warunkach określonych przez Dziekana.  

7. Informacje i decyzje związane z tokiem studiów, nie mające charakteru spraw 
indywidualnych załatwianych w drodze decyzji administracyjnych, mogą być doręczane 
studentowi drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu informatycznego Uczelni lub 
ogłaszane ustnie przez Dziekana lub upoważnionych pracowników dziekanatu.  

8 .  Korespondencja związana z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w 
indywidualnych sprawach studenckich, za wyjątkiem decyzji kończących sprawę, może  być 
doręczana studentowi drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu informatycznego 
Uczelni.” 

 

 

5) § 11 skreśla się, 

 

6) § 12 zmienia się na § 11, w którym pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„odnoszenia się z należytym szacunkiem do osób pełniących funkcje kierownicze, nauczycieli 
akademickich oraz pozostałych osób prowadzących zajęcia, innych pracowników Uczelni oraz 
innych studentów” 

 

7) §13 zmienia się na § 12, 
 

8) § 14 zmienia się na § 13 i otrzymuje następujące brzmienie:  
 
1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. 

2. Jako poszczególne zajęcia dydaktyczne, mogące podlegać zaliczeniu, rozumie się 

ćwiczenia, laboratorium, seminarium, lektorat, a także wykład w przypadku, gdy dla 

danego modułu (przedmiotu) nie jest przewidziany egzamin. Zaliczeniu podlega także 

studencka praktyka zawodowa. Zaliczanie zajęć polega na weryfikacji efektów uczenia się.  

3. Zaliczenia dokonuje nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia, określone 

w ust.2. W wyjątkowych przypadkach może go zastąpić nauczyciel akademicki lub inna  

osoba prowadząca zajęcia upoważniona przez prowadzącego moduł (przedmiot) lub 

Dziekana. Zaliczenie zajęć wymienionych w ust.2 jest dokonywane na podstawie kontroli 

wyników kształcenia  w trakcie semestru i powinno być dokonane przed rozpoczęciem 

podstawowej sesji egzaminacyjnej. Prowadzący może wyznaczyć dodatkowy termin 

zaliczenia. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego, zaliczenie może odbyć się w 

innym języku niż były prowadzone zajęcia. Student, który nie uzyskał takiego zaliczenia 

nie ma prawa przystąpić do egzaminu. 

4. Student ma prawo wglądu do swoich ocenionych prac w terminach wskazanych przez 

prowadzącego zajęcia. 

5. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy 

studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 



6. Zaliczenie, z wyjątkiem praktyki zawodowej studenta i wychowania fizycznego, podlega 

ocenie. 

7. Powtarzanie zajęć dydaktycznych następuje wtedy, gdy student nie uzyskał ich zaliczenia.  

8. Egzamin jest sprawdzianem (weryfikacją) efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych) osiągniętych  przez studenta w zakresie określonym przez 

realizowany program modułu (przedmiotu). Egzamin odbywa się w terminie sesji 

egzaminacyjnej. 

9. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca wykład. W 

wyjątkowych przypadkach może go zastąpić inny nauczyciel akademicki lub osoba 

prowadząca zajęcia upoważniona przez Dziekana.  

10. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego z każdego modułu (przedmiotu), 

w wyznaczonych terminach w ramach poprawkowej sesji egzaminacyjnej. 

11. Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy 

studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów egzamin kończy się 

oceną niedostateczną. 

12. Student ma prawo wglądu do swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie jednego 

miesiąca od ogłoszenia wyników egzaminu. Dziekan może ten termin przedłużyć.  

13. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego egzamin może odbyć się w innym języku 

niż były prowadzone zajęcia.  

14. Praktyki zawodowe studenta mogą być realizowane w Uczelni lub podmiotach 

zewnętrznych. Tryb odbywania praktyki określa porozumienie między Uczelnią a 

podmiotem prowadzącym praktykę.  

15. Zaliczenia praktyki zawodowej studen ta na podstawie wypełnionego dziennika praktyk 

dokonuje Dziekan lub wyznaczony przez niego opiekun praktyki zawodowej studenta.  

16. Warunkiem zaliczenia semestru jest terminowe uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich 

modułów (przedmiotów) objętych programem studiów, w tym zaliczenie praktyki 

zawodowej studenta oraz uzyskanie wymaganej programem studiów liczby punktów ECTS.  

17. Oceny z zaliczeń i egzaminów uzyskane przez studenta wpisuje osoba zaliczająca moduł 

(przedmiot) lub egzaminator do protokołu.  

18. W szczególnych przypadkach Dziekan może dokonać wpisu oceny do protokołu i do karty 

okresowych osiągnięć studenta.  

19. Sesja egzaminacyjna jest ograniczona w czasie. Student zobowiązany jest do uzyskania 

zaliczeń i złożenia egzaminów w terminie wyznaczonym w harmonogrami e roku 

akademickiego. Na pisemny wniosek studenta, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu rozliczenia sesji 

egzaminacyjnej maksymalnie o 30 dni licząc od daty kończącej okres sesji poprawkowej. 

Na pisemny i umotywowany wniosek studenta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

Dziekan może wyrazić zgodę na przywrócenie terminu zaliczenia bądź egzaminu.  

20. Student rozpoczynający kształcenie w Uczelni jest zobowiązany w terminie 14 dni od 

rozpoczęcia kształcenia zaliczyć obowiązkowy kurs bhp. Niezaliczenie kursu może 

skutkować skreśleniem z listy studentów.  

21. W terminie siedmiu dni od zaliczenia / egzaminu  osoba zaliczająca określoną w § 13 ust.2 

formę zajęć modułu (przedmiotu) oraz egzaminator są  zobowiązane wprowadzić oceny do 

systemu informatycznego Uczelni.  

22. W terminie czternastu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej w/w osoby składają 

wydrukowany i podpisany protokół w dziekanacie.  

23. Wyniki zaliczeń i egzaminów ogłaszane są studentom za pośrednictwem system u 

informatycznego Uczelni. 

24. Zaliczenie i egzamin z każdego modułu (przedmiotu) podlega osobnej ocenie.  

25. Przed terminem egzaminu poprawkowego studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z 

przedmiotu kończącego się egzaminem mają prawo do powtórnego ubiegania się  o 

zaliczenie na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia .” 

 

9) § 15 zmienia się na § 14, 
 

10) § 16 zmienia się na § 15, 



 

11) § 17 zmienia się na § 16, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„ 

1. Przy egzaminach i zaliczeniach modułu (przedmiotu) stosuje się następującą skalę 
ocen: 

 
 

Ocena 
liczbowa 

Ocena opisowa % wymagań dla danej oceny  
Ocena zgodna z 

europejskim 
systemem punktów 

5,0 bardzo dobry 91-100 A 

4,5 dobry plus 81-90 B 

4,0 dobry 71-80 C 

3,5 dostateczny plus 61-70 D 

3,0 dostateczny 51-60 E 

2,0 niedostateczny 0-50 F 

 
2. Ocena niedostateczna oznacza niezaliczenie przedmiotu.  
3. Formę zaliczenia modułu (przedmiotu) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie) 

określa program studiów.  
4. Koordynator modułu (przedmiotu) określa i podaje do wiadomości studentów na 

pierwszych zajęciach dydaktycznych sposób przeprowadzenia zaliczeń 
poszczególnych form zajęć danego modułu (przedmiotu). Mogą one odbywać się w 
formie ustnej, pisemnej (pytania otwarte, test, esej, referat, prezentacja prac, 
projektów indywidualnych lub grupowych, rozwiązywania zadań bądź kazusów itp.).  

5. Kolokwia i inne formy prac kontrolnych śródsemestralnych, weryfikują etapowe 
osiąganie cząstkowych, zakładanych efektów uczenia się na kierunku studiów. 
Odbywają się w trakcie zajęć dydaktycznych.  

6. Oceny z egzaminów i zaliczeń z wszystkich przedmiotów wpisywane są do systemu 
informatycznego Uczelni umożliwiającego wydrukowanie kart okresowych osiągnięć 
studenta. 

7. Na końcową ocenę modułową składają się wszystkie oceny uzyskane z wszystkich 
form zajęć danego modułu (przedmiotu).  

8. Ocena niedostateczna z ćwiczeń, laboratorium lub lektoratu uniemożliwia składanie 
egzaminu. Niedostateczną ocenę z egzaminu wystawia wówczas dziekan.  

9. Niedostateczna ocena z egzaminu poprawkowego staje się końcową oceną modułową.  
10. Wskaźnik udziału oceny z danej formy zajęć określa koordynator modułu (przedmiotu) 

w karcie modułu (przedmiotu). Końcowa ocena modułowa będzie obliczana według 
zasady określonej w § 30 ust.2.  

11. Student może zapoznać się z uzyskanymi ocenami z zaliczeń i egzaminów za 
pośrednictwem systemu informatycznego Uczelni.  

12. Średnia semestralna z uzyskanych ocen jest obliczana jako średnia arytmetyczna 
końcowych ocen modułowych.”  

 

 
12) § 18 zmienia się na § 17, w którym ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„Decyzję o uznaniu lub nieuznaniu i przepisaniu lub nieprzepisaniu oceny uzyskanej w 
innej uczelni podejmuje nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca moduł 
(przedmiot) lub Dziekan. W wątpliwych  przypadkach decyzja ta może  być 
skonsultowana z kierownikiem właściwej katedry.”  

 
13) § 19 zmienia się na § 18 i otrzymuje następujące brzmienie:  



„ 

1. Uczelnia stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) na 
kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich  w związku z tym oprócz oceny, modułowi (przedmiotowi) 
przyporządkowuje się punkty będące miarą pracochłonności jego opanowania.  

2. Punkty ECTS są przyznawane za zaliczenie przez studenta modułów (przedmi otów) 
wynikających z programu studiów, a wykaz uzyskanych punktów ECTS zawarty jest w 
suplemencie do dyplomu, wydawanym po ukończeniu studiów.  

3. Student uzyskuje punkty za zaliczenie modułu (przedmiotu), bez względu na to, jaką 
otrzymał ocenę pozytywną.  

4. Moduł (przedmiot), za zaliczenie którego student otrzymał liczbę punktów wynikającą 
z programu studiów nie podlega powtórnemu zaliczeniu, przy czym, w przypadku 
powtarzania roku, wymagane jest przepisanie oceny zgodnie z przepisem §17 
niniejszego regulaminu.” 

 

 

14) § 20 zmienia się na § 19, w którym ust.5-12 otrzymują następujące brzmienie: 
 

5. „W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dziekan jako jej przewodniczący lub 

wyznaczona przez niego osoba oraz dwóch nauczycieli akademickich lub inne osoby 

prowadzące zajęcia z danego modułu (przedmiotu) objętego egzaminem lub modułu 

(przedmiotu) pokrewnego. 

6. Spośród nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, o których mowa w 

ust.5 Dziekan wyznacza egzaminatora, który zobowiązany jest do przygotowania 

przynajmniej trzech zestawów pytań. Pytania podlegają zatwierdzeniu przez nauczyciela 

akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia z danego modułu (przedmiotu) lub 

modułu (przedmiotu) pokrewnego, która nie jest egzaminatorem, a wchodzi w skład 

komisji. 

7. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na obecność w trakcie egzaminu 

wskazanego przez studenta obserwatora.  

8. Obserwatorem, o którym mowa w ust. 7 może być w szczególności pracownik dydaktyczny 

lub badawczo-dydaktyczny Uczelni albo student wchodzący w skład organu samorządu 

studenckiego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 w skład komisji nie może wchodzić 

egzaminator, w stosunku do którego zgłoszono uzasadnione zastrzeżenia co do jego 

bezstronności. 

10. Egzamin komisyjny przeprowadzany jest w formie ustnej, chyba że specyfika zaliczanego 

modułu (przedmiotu) wymaga formy pisemnej lub komisja egzaminacyjna podejmie decyzję 

o ustaleniu formy pisemnej. 

11. W razie niezdania egzaminu komisyjnego stosuje się zasady określone w § 20.  

12. Zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do zaliczeń.” 

 

15) § 21 zmienia się na § 20, w którym ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„Student powtarzający semestr nie ma obowiązku ponownego składania egzaminów i 
uzyskiwania zaliczeń z modułów (przedmiotów), z których otrzymał uprzednio ocenę 
pozytywną, jeśli nie uległa istotnym zmianom treść programowa tych modułów (przedmiotów). 
W razie wątpliwości co do zmian w treści modułu (przedmiotu) student ma prawo zwrócić się 
o wykładnię do właściwego nauczyciela, kierownika katedry oraz do Dziekana. Zasady 
przepisywania ocen określa Dziekan.”  

 

16) § 22 zmienia  się na § 21, 
 

17) § 23 zmienia  się na § 22, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„ 



1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:  
1) niepodjęcia studiów; 
2) pisemnej rezygnacji ze studiów;  
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;  
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,  
5) utraty przez studenta zdolności do czynności prawnych.  

2. Dziekan może podjąć decyzję o  skreśleniu studenta z listy studentów, w przypadku:  
1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;  
2) stwierdzenia braku postępów w nauce;  
3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;  
4) niewniesienia w określonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.  

3. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję 
Dziekan wydaje w formie pisemnej, przekazywanej zainteresowanemu za 
poświadczeniem odbioru.  

4. W sytuacji ustania przesłanki skreślenia Dziekan może uchylić decyzję o skreśleniu na 
wniosek studenta. 

5. Od decyzji Dziekana, o której mowa w ust.4  przysługuje odwołanie do Rektora w 
terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. ” 

 
 

18) § 24 zmienia się na § 23 i otrzymuje następujące brzmienie: 
„ 

1. W przypadku uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w § 22 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 
na wniosek zainteresowanej osoby, Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów 
na semestrze następującym po semestrze zaliczonym przez  studenta. 

2. Jeżeli skreślenie z listy studentów nastąpiło na podstawie  § 22 ust. 2 pkt. 4, po uregulowaniu 
zaległych opłat Dziekan może wyrazić zgodę na kontynuowanie studiów na semestrze 
jeszcze nie zaliczonym przez studenta, pod warunkiem uzupełnienia za ległości 
programowych, które powstały w okresie od skreślenia z listy studentów do wyrażenia 
zgody na wznowienie studiów. Formę i sposób uzupełnienia zaległości programowych 
student uzgadnia z nauczycielami odpowiedzialnymi za moduł (przedmiot) i prowadząc ymi 
zajęcia. 

3. Jeżeli okres pomiędzy skreśleniem z listy studentów a  wyrażeniem zgody na wznowienie 
studiów w trybie ust. 2 obejmuje terminy sesji egzaminacyjnych, to § 14 stosuje się 
odpowiednio. 

4. Dziekan może zobowiązać studenta do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych 
w określonym terminie. 

5. Student może zostać zobowiązany do uzupełnienia akt osobowych celem dostosowania 
dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów do wymagań obowiązujących na dzień 
wznowienia studiów.  

6. Zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do osób, które 
utraciły status studenta w innej uczelni, a ubiegają się o przyjęcie na studia na tym samym 
kierunku w Uczelni.” 

 
 

19) § 25 zmienia się na § 24, 
 

20) § 26 zmienia się na § 25, w którym w ust.6 skreśla się wyrazy:” lub zakładu”, a 
w ust.8 zamienia się wyraz: „§17” na wyraz: „§16”,  

 
21)  § 27 zmienia się na § 26, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:  
1) zaliczenie modułów (przedmiotów) przewidzianych w programie studiów,  
2) odbycie praktyk przewidzianych w programie studiów,  
3) złożenie pracy dyplomowej i dokumentacji wymienionej w §25 ust.10,  
4) uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej.”  

 

 

22) § 28 zmienia się na § 27, w którym w ust. 2 zamienia się wyraz: ”§17” na wyraz 
„§16”, 

 



23) § 29 zmienia się na § 28, w którym w ust. 2 zamienia się wyraz: ”§ 30” na wyraz 
„§ 29”, 
 

24) § 30 zmienia się na § 29, który otrzymuje brzmienie:  
„ 

1. Ostateczny wynik studiów oblicza się wg następujących zasad:  
1) 60% średniej arytmetycznej z końcowych ocen modułowych uzyskanych w całym 

okresie studiów, 
2) 24% oceny pracy dyplomowej,  
3) 16% oceny egzaminu dyplomowego.  

2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik wyrównany 
zgodnie z zasadą, do oceny:  
1) od 3,00 do 3,29 - dostateczny, 
2) od 3,30 do 3,74 - dostateczny plus, 
3) od 3,75 do 4,29 - dobry, 
4) od 4,30 do 4,49 - dobry plus, 
5) od 4,50 do 4,79 - bardzo dobry, 
6) od 4,80 do 5,00 - bardzo dobry z wyróżnieniem.” 

 

25) § 31 i § 32 zmieniają się, odpowiednio na § 30 i § 31,  
 

26) § 33 zmienia się na § 32, w którym ust.6-9 otrzymują brzmienie: 
„ 

6. Zaliczeń modułów (przedmiotów) dokonują wyznaczeni przez dziekana nauczyciele 
akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia zgodnie z formą zaliczenia wynikającą z 
programu studiów, na warunkach ustalonych przez koordynatora  modułu (przedmiotu). 

7. Student ma obowiązek realizowania modułów (przedmiotów) objętych programem studiów 
na danym kierunku studiów.  

8. Student objęty IPS ma prawo do  studiowania na danym kierunku kilku jego zakresów 
specjalnościowych. W takim przypadku Uczelnia dokonuje odpowiedniego wpisu w 
dyplomie ukończenia studiów.  

9. Student może realizować moduł (przedmiot) prowadzony na pokrewnym kierunku studiów 
Uczelni lub w innej uczelni, w której studiuje równolegle.”  

 

 

27) § 34 zmienia się na § 33, w którym w ust.3 wyraz:”§ 12” zastępuje się wyrazem: 
”§ 11”, a ust.5 otrzymuje brzmienie:  
 
„Student po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana w sprawie IOS jest zobowiązany 
niezwłocznie po jej otrzymaniu ustalić z prowadzącymi moduły (przedmioty) i zajęcia 
indywidualne terminy i sposoby realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z 
programu studiów.”  

 
28) § 35 zmienia na § 34, 

 
29) § 36 zmienia się na § 35, który otrzymuje brzmienie:  

„ 
1. Zasady, sposób, tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych dla 

poszczególnych kierunków studiów określa  Regulamin studenckich praktyk zawodowych 
przyjęty w drodze uchwały Senatu.  

2. Szczegółowe zasady realizacji, terminy, system kontroli i zaliczania praktyki określa 
Dziekan. 

3. Rektor lub Dziekan zawiera  porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk z jednostkami 
organizacyjnymi, zwanymi dalej „zakładami pracy".  

4. Dziekan lub opiekun praktyki może wyrazić zgodę na odbycie praktyki przez studenta w 
wybranym przez niego zakładzie pracy oraz zaakceptować inną formę odbywania prak tyk, 
jeżeli  wykonywana przez studenta praca zawodowa jest zgodna z regulaminem i 
programem praktyki. 

5. Zaliczenia praktyki dokonuje Dziekan lub opiekun praktyki poprzez wpis do dziennika 
praktyk.” 



 

 
30) § 37 i § 38 zmieniają się odpowiednio na § 36 i § 37. 

 
 
 

§ 2 

 

1. Dotychczasowa treść Regulaminu studiów jest wiążąca dla studentów przyjętych na studia 

przed dniem 1 października 2021 r.  

2. Zmiana określona w § 1 pkt.17 niniejszej uchwały dotyczy wszystkich studentów Uczelni 

według stanu na dzień obowiązywania uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2021 r. 

 

 

 

Dr Tomasz Białas 

 

 

 
 

Rektor 


