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REGULAMIN STUDIÓW

LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
w Rykach

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (LSW) - zwana dalej Uczelnią - działa na podstawie:

1.1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. z 2018r.
Poz. 1668, ), zwanej dalej ustawą;

1.2. Statutu uczelni;

1.3. Niniejszego regulaminu studiów.

2. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia, niestacjonarne o profilu praktycznym oraz studia
podyplomowe:

2.1. Studia licencjackie trwają 3 lata – 6 semestrów;

2.2. Studia podyplomowe realizowane są wg. odrębnego regulaminu studiów podyplomowych
i trwają co najmniej cztery semestry.

4. Uczelnia może prowadzić kursy dokształcające.

5. Studia są prowadzone w języku polskim lub obcym.

§ 2.

1. Nauka w Uczelni jest odpłatna, a wykłady nie są otwarte.

2. Szczegółowe zasady pobierania opłat przez Uczelnię za usługi edukacyjne w tym ich wysokość,
tryb, system ratalny określają:

2.1. Zarządzenia wydane przez Rektora i/lub Kanclerza Uczelni;

2.2. Umowa zawarta między uczelnią a jej studentem w formie pisemnej.

3. Informacje o opłatach związanych ze studiowaniem oraz terminach ich uiszczania są podawane
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych i/lub stronie
internetowej Uczelni, oraz w Elektronicznym Programie Zrządzania Uczelnią.

ROZDZIAŁ 2. REKRUTACJA
§ 3.

1. Zasady i warunki przyjęcia w poczet studentów określają:

1.1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r
poz. 1668,);

1.2. Statut Uczelni;

1.3. Senat Uczelni;

1.4. Niniejszy „Regulamin studiów”.

3. Szczegółowe warunki przyjęcia na studia określa Instrukcja zasad rekrutacji. Załącznik 1.1. do
Regulaminu Studiów.

2. Warunki przyjęcia na studia podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej do 31 maja danego
roku.

3. Przyjęcie w poczet studentów jest uzależnione od przedstawienia:
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4.1. Rejestracji w Elektronicznym Programie Zarządzania uczelnią - Złożenia podania o
przyjęcie na studia, ściśle określonym druku/formularzu, na ściśle określonych w Uczelni
Zasadach elektronicznej rejestracji kandydatów na studia. Załącznik 1.1.1. do
Regulaminu Studiów.

4.2. Świadectwa dojrzałości w kopii lub odpisie wydanym przez szkołę;
4.3. Podpisania Umowy z Uczelnią na świadczenie usług edukacyjnych;
4.4. Dowodu uiszczenia odpowiednich opłat określonych w Umowie o świadczenie Usług

Edukacyjnych.

4. Przyjęcie na studia następuje na zasadach określonych w Regulaminie komisji rekrutacyjnej.
Załącznik 1.2. do Regulaminu Studiów.

5. Zasady rekrutacji i jej wyniki są jawne.

6. Studia w uczelni mogą podjąć w drodze przeniesienia studenci z innych uczelni.

7. Dziekan w drodze zarządzenia określa warunki, termin i sposób wyrównania przez studenta
różnic programowych oraz semestr, na którym będą kontynuowane studia.

8. Kandydat na studia, uzyskuje status Studenta z chwilą podpisania Umowy o usługi edukacyjne.

9. Ostateczne przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia
ślubowania, którego tekst określa Uchwała Senatu Uczelni.

10. Po podpisaniu Umowy o usługi edukacyjne student może otrzymać legitymację studencką.

11. Student obowiązany jest uaktualniać swoje dane osobowe.

12. Pisma wysłane na ostatni adres i nazwisko, w razie nie powiadomienia Uczelni o zmianach,
uważane są za doręczone.

13. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych Prac licencjackich przed Egzaminem
dyplomowym z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim
repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

§ 4.

1. Przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w innej uczelni odbywa się na
zasadzie stosowania systemu punktów ECTS.

2. Decyzję o przeniesieniu osiągnięć podejmuje Dziekan.

3. Podejmując rozstrzygnięcie o przeniesieniu osiągnięć, Dziekan uwzględnia efekty uczenia się
uzyskane w innej Uczelni w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i
praktykom określonym w programie kształcenia na kierunku studiów, na którym Student
studiuje.

4. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych po za Uczelnią – w tym w Uczelniach
zagranicznych – jest stwierdzenie przez Dziekana przyjmującego Studenta zbieżności
uzyskanych efektów kształcenia.

5. O przeniesienie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim na Kierunku
Pedagogika w Uczelni może się ubiegać Student innej Uczelni, który:

5.1. Spełnia zasady rekrutacji obowiązujące w Uczelni.
5.2. Zaliczył pierwszy rok studiów i uzyskane na innej uczelni efekty uczenia się umożliwiają

wpisanie go na co najmniej drugi rok studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach.

6. Decyzję o wpisaniu studenta na określony rok studiów podejmuje Dziekan uwzględniając
różnice programowe, które nie powinny zwykle przekraczać 10 pkt ECTS.

7. Studenci ubiegający się o przeniesienia zobowiązani są do złożenia w dziekanacie do końca.
Lipca, następujących dokumentów:



3

7.1. Wniosek o przeniesienie wraz z uzasadnieniem, wymagane jest, aby we wniosku Student
wskazał rok na który się chce przenieść oraz formę studiów (stacjonarne,
niestacjonarne).

7.2. Oryginał przebiegu studiów wydany przez Uczelnię, zawierający: nazwę przedmiotu,
liczbę godzin, liczbę pkt. ECTS, uzyskane oceny. Fakultatywnie zalecanym jest
dołączenie sylabusów poszczególnych przedmiotów zawierające informację na temat
osiągniętych efektów uczenia się. Studenci z uczelni zagranicznych – winni przedstawić
także tłumaczenie wymienionych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza
przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości RP.

7.3. Zaświadczenia o języku w jakim odbywały się studia – dotyczy studentów z uczelni
zagranicznych.

7.4. Obowiązującą skalę ocen potwierdzoną przez uczelnię macierzystą.
7.5. Świadectwa dojrzałości.

8. W przypadku Studentów studiujących w Polsce w trybie niestacjonarnym oraz studentów
studiujących za granicą możliwe jest wyłącznie przeniesienie na studia niestacjonarne. Studenci
studiujący do tej pory w trybie stacjonarnym mogą ubiegać się o przeniesienie zarówno na
studia stacjonarne jak i niestacjonarne.

9. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.
10. Dziekan określa liczbę punktów zaliczeniowych podlegających uwzględnieniu i ustala rok, na

który wpisany zostaje student, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe między
Uczelnią macierzystą a Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach oraz listy przedmiotów, o których
zaliczenie Student wnioskuje.

11. Wnioski zwierające niekompletne dokumenty pozostają bez rozpoznania.

ROZDZIAŁ 3. PRZEŁOŻENI STUDENTÓW
§ 5.

1. Przełożonymi ogółu studentów w Uczelni są Rektor, Dziekan I Kanclerz Uczelni.

2. W sprawach objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dziekan.

3. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest Rektor.

4. Odwołania należy wnosić na piśmie w terminie 14 dni od uzyskania informacji o treści wydanej
decyzji.

5. Decyzja Rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna.

§ 6.

1. Rektor kieruje procesem dydaktycznym i wychowawczym oraz koordynuje działalność
badawczo –dydaktyczną..

2. Bezpośrednim organizatorem procesu kształcenia jest Dziekan.

3. Dziekan w porozumieniu z właściwymi organami Samorządu Studenckiego koordynuje wybór
Starostów grup/lat studenckich.

4. Dziekan wyznacza Kierownika Praktyk.

ROZDZIAŁ 4. SAMORZĄD STUDENTÓW
§ 7.

1. Reprezentantem studentów wobec organów Uczelni i na zewnątrz jest Rada samorządu
studenckiego, Zarząd samorządu studenckiego oraz Rzecznik Praw Studenta.

2. Rada samorządu studenckiego, Zarząd samorządu studenckiego oraz Rzecznik Praw Studenta,
działają na podstawie Regulaminu Samorządu Studenckiego.
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3. Regulamin Samorządu Studenckiego uchwala Rada Samorządu Studenckiego..

4. Radę Samorządu stanowią starostowie grup dydaktycznych wybrani w jawnym i bezpośrednim
głosowaniu przez ogół studentów.

5. Zarząd Samorządu Studenckiego, oraz Rzecznika Praw Studenta, powołuje, Rada Samorządu
Studenckiego.

6. Samorząd Studencki opracowuje i promuje Kodeks Etyki Studenta

7. Odpowiednie organy samorządu studentów są uprawnione do wyrażania stanowiska we
wszystkich sprawach dotyczących studentów.

ROZDZIAŁ V. PRAWA STUDENTA
§ 8.

1. Student ma prawo do:

1.1. Poszanowania jego godności przez każdego członka społeczności akademickiej;

1.2. Wszechstronnego rozwoju osobowości;

1.3. Zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań;

1.4. Korzystania z infrastruktury dydaktycznej i bazy socjalnej, oraz pomocy nauczycieli
akademickich i personelu administracji uczelni;

1.5. Udziału w pracach Samorządu Studenckiego i innych organizacjach studenckich;

1.6. Udziału w pracach kół naukowych , zespołach artystycznych i sportowych;

1.7. Ubiegania się o pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce
oraz zapomóg;

1.8. Ubiegania się o urlop;

1.9. Ubiegania się o warunkowe zaliczenie Semestru/Roku.

1.10. Otrzymywania nagród i wyróżnień, jeśli spełnia wymagane warunki;

1.11. Oceny procesu dydaktycznego.

§ 9.

1. Student może na swój wniosek zmienić formę studiów, kierunek i specjalność studiów.

2. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3. Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, może za zgodą Dziekana wydziału
przyjmującego studiować poza swoją specjalnością/kierunkiem podstawowym studiować na
innych kierunkach i specjalnościach, zarówno w LSW jak i w innych Uczelniach.

4. Studenci kształcący się według indywidualnego planu studiów i programu nauczania mogą
równolegle studiować na innym kierunku zgodnym z zainteresowaniami studenta.

5. Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce, sporcie i w dziedzinach artystycznych mogą
ubiegać się o stypendium Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 10.

1. Prawa Studenta wygasają:

1.1. Z dniem uprawomocnienia się decyzji Rektora o skreśleniu z listy studentów;

1.2. Z dniem złożenia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem ważności legitymacji studenckiej
ważnej do końca roku akademickiego

2. Prawa studenta mogą być zawieszone.
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ROZDZIAŁ VI. OBOWIĄZKI STUDENTA
§ 11.

1. Do obowiązków Studenta należy:

1.1. Postępowanie zgodne z niniejszym regulaminem studiów, oraz innymi regulaminami
obowiązującymi w Uczelni w tym z Kodeksem Etyki Studenta;

1.2. Pełne wykorzystanie stwarzanych przez Uczelnię możliwości kształcenia;

1.3. Uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe zaliczanie przedmiotów;

1.4. Dbanie o dobre imię Uczelni i godne jej reprezentowanie;

1.5. Poszanowanie godności wszystkich członków społeczności akademickiej;

1.6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, koleżeństwa i przyjaznego
współdziałania;

1.7. Troska o należyty własny wygląd zewnętrzny.

1.8. Przestrzeganie przepisów zapewniających bezpieczeństwo i porządek w Uczelni oraz
dbanie o mienie, estetykę i higienę pomieszczeń.

1.9. Terminowe wnoszenie opłat przewidzianych w umowie zawartej między Uczelnią i
studentem.

1.10. Niezwłoczne powiadomienie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i danych
teleadresowych (adres, e-mail, nr telefonu), a także o zmianie warunków materialnych,
jeżeli wpływają one na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej; skutki zaniechania
tego obowiązku obciążają studenta.

1.11. Bezzwłoczne pisemne powiadomienie Dziekana o rezygnacji ze studiów.

2. Za niewywiązywanie się z obowiązków studenta, postępowanie uchybiające godności studenta
oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni Student ponosi odpowiedzialność przed
Rektorem, komisją dyscyplinarną powołaną przez rektora lub sądem koleżeńskim samorządu
studenckiego.

3. Rektor rozpatruje sprawy dyscyplinarne studentów na wniosek Kanclerza, lub Dziekana
Wydziału.

4. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy studentów na wniosek Dziekana lub osoby
pokrzywdzonej.

5. Stosownie do przewinienia Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach
określonych w Ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Uczelni, oraz
niniejszym Regulaminie studiów i Regulaminie Komisji Dyscyplinarnej oraz Regulaminie
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

ROZDZIAŁ VII. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW STUDENTÓW
§ 12.

1. Sposób rozstrzygania sytuacji konfliktowych dotyczących zastrzeżeń zgłaszanych przez
studentów co do bezstronności Nauczyciela Akademickiego lub sposobu przeprowadzenia
egzaminu należy do Dziekana.

2. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dziekana skierowane do Rektora

3. Ochrona praw i interesów Studentów Uczelni, zgodnie z zapisami Regulaminu Samorządu
Studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach należy do kompetencji Rzecznika Praw
Studentów, powołanego do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy Studentami lub
pracownikami a organami Uczelni, a także pomiędzy członkami społeczności akademickiej.
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4. Wszystkie skargi i wnioski Studenci powinni kierować do Dziekana na piśmie indywidualnie,
grupowo lub za pośrednictwem Rzecznika Praw Studenckich lub starosty grupy (roku) lub
(specjalności).

5. Warunkiem przyjęcia wniosku lub skargi jest podpis, w przypadku spraw indywidualnych
wnioskodawcy/wnoszącego skargę, natomiast w przypadku spraw grupowych przedstawiciela
grupy z podaniem informacji o charakterze grupy wnioskującej/skarżącej. Wnioski i skargi
powinny zawierać wyłącznie prawdziwe i sprawdzone informacje.

6. Rozpatrywanie skarg i wniosków Studentów należy do kompetencji Dziekana i odbywa się w
terminie do 14 dni od daty wpłynięcia skargi lub wniosku.

7. W sytuacjach konfliktowych Studenci mogą również skorzystać z pomocy Przewodniczącego
Rady Samorządu Studenckiego, lub Zarządu Samorządu Studenckiego.

8. Na wniosek Studenta, lub Rzecznika Praw Studenckich, Uczelnia udostępnia aplikację ZOOM,
lub Teams do kontaktu, konsultacji zdalnej – na odległość.

ROZDZIAŁ VIII. TYMCZASOWE ZAWIESZENIE W PRAWACH STUDENTA
§ 13.

1. Student, przeciwko któremu wszczęto postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne, może być
tymczasowo zawieszony w prawach studenta, jeżeli przemawiają za tym względy
wychowawcze.

2. Tymczasowe zawieszenie w prawach studenta, zarządza:

2.1. Z chwilą wszczęcia lub w okresie trwania postępowania wyjaśniającego – Rektor.

2.2. Z chwilą stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków określonych w Umowie o
Świadczenie usług Dydaktycznych – Kanclerz.

2.3. W czasie postępowania przed komisją - Komisja Dyscyplinarna, po wysłuchaniu wniosku
rzecznika dyscyplinarnego.

3. Procedurę prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego oraz Postępowania Dyscyplinarnego
określa Załącznik 1.3. do Regulaminu Studiów.

4. Rektor może tymczasowo zawiesić w prawach studenta osobę, przeciwko której toczy się
postępowanie karne, choćby postępowanie dyscyplinarne lub wyjaśniające nie było jeszcze
wszczęte; obowiązany jest to uczynić w razie zastosowania w stosunku do niej aresztu
tymczasowego, zawiadamiając o tym Ministra.

5. Student tymczasowo zawieszony w prawach Studenta traci na okres trwania zawieszenia prawo
uczęszczania na wszelkie zajęcia objęte planem i regulaminem studiów oraz do udziału w życiu
szkoły.

6. Tymczasowe zawieszenie w prawach Studenta pociąga za sobą pozbawienie lub ograniczenie
pomocy socjalnej (stypendialnej) na podstawie i w trybie przepisów o pomocy materialnej dla
studentów szkół wyższych. Z chwilą ustania okoliczności uzasadniających tymczasowe
zawieszenie należy je bezzwłocznie uchylić.

7. O uchyleniu tymczasowego zawieszenia orzeka w toku postępowania wyjaśniającego organ,
który je zarządził.

8. Tymczasowe zawieszenie zarządzone w związku z toczącym się postępowaniem
dyscyplinarnym ustaje z mocy prawa z chwilą zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

9. Jeżeli obwiniony w wyniku postępowania dyscyplinarnego ukarany został karą dyscyplinarną
zawieszenia w prawach Studenta, komisja dyscyplinarna może zaliczyć obwinionemu,
wykazującemu się właściwą postawą moralną i obywatelską oraz nienagannym zachowaniem
się po popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego, okres tymczasowego zawieszenia na poczet
kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawach studenta.

ROZDZIAŁ IX.  ORGANIZACJA STUDIÓW
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§ 14.

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, trwa do 30 września następnego roku
kalendarzowego i składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.

2. Szczegółową organizację roku akademickiego i termin rozpoczęcia zajęć ustala corocznie
Rektor w drodze zarządzenia, określając w nim:

2.1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z terminami ich zaliczenia;

2.2. Czas trwania i terminy sesji egzaminacyjnych.

3. Harmonogramy zajęć ogłaszane są na stronie internetowej Uczelni lub umieszczane na tablicy
ogłoszeń, i/lub w Elektronicznym Programie Zarządzania Uczelnią, nie później niż na tydzień
przed rozpoczęciem zajęć.

4. Organizacja roku akademickiego dla wszystkich form i kierunków studiów prowadzonych przez
wydział określa Dziekan po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów i z zachowaniem zasad
ustalonych przez Rektora. Powinna być ona ogłoszona nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem roku akademickiego - na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń i/lub w
Elektronicznym Programie Zarządzania Uczelnią

§ 15.

1. Studia w Uczelni są prowadzone zgodnie z efektami i standardami uczenia się, do których są
dostosowane programy studiów, w tym plany studiów.

2. Opisy efektów i standardów kształcenia dla kierunków studiów uchwala Senat Uczelni.

3. Studia odbywają się wg Planów I Programów Studiów uchwalonych przez Senat.

4. Plan Studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów danej specjalności.

5. Program Studiów określa w szczególności sposób realizacji założonych Efektów Uczenia Się w
postaci treści kształcenia na danym kierunku lub specjalności, formę realizacji poszczególnych
przedmiotów, liczbę punktów ECTS związanych z realizacją przedmiotów, warunki ukończenia
studiów i uzyskania dyplomu oraz inne wymogi dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

6. ECTS (z ang. European Credit Transfer System) to europejski system transferu punktów,
którego celem jest z jednej strony ujednolicenie reguł prawnych dotyczących organizacji
studiów, a z drugiej usprawnienie systemu studiowania na europejskich uczelniach.

7. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przypisywaną wszystkim przedmiotom, będącym
integralną częścią planu studiów i programu nauczania, które kończą się zaliczeniem
przedmiotu lub egzaminem.

8. Sposób obliczania punktów ECTS, określa Instrukcja Ustalania Wartości Punktów ECTS.
Załącznik 1.4. do Regulaminu Studiów.

9. Wskaźniki proporcji czasu pracy do Instrukcji Ustalania Wartości Punktów ECTS określa
Załącznik 1.4.1. do Regulaminu Studiów.

10. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty w Uczelni jest metodą oceny postępów
studenta, pozwalającą prezentować programy studiów tak, aby możliwe było ich porównywanie i
rozliczanie okresów studiów odbywanych przez studentów na innych uczelniach w kraju i za
granicą.

11. Liczba punktów ECTS, jaką musi uzyskać student wynosi minimum 180.

12. Liczba punktów ECTS, niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego, wynosi 60. Jest ona
niezależna od uzyskanej oceny, ale ściśle związana ze stopniem studiów.

13. W przypadku niedoboru punktów ECTS niezbędne jest ich nadrobienie jeszcze przed końcem
ostatniego semestru.
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14. Nadmiar punktów ECTS może skutkować możliwością zmniejszenia liczby przedmiotów w
kolejnym semestrze.

15. Studenci, którzy chcą wziąć udział w programie Erasmus, a więc wymianie studenckiej i
rozpocząć lub kontynuować naukę na Uczelni zagranicznej, zobowiązani są do zdobycia 30
punktów ECTS w jednym semestrze, czyli 60 punktów ECTS w ciągu roku.

16. Wszelkie kwestie wymiany w ramach programu Erasmus+, określa porozumienie o programie
zajęć, a więc umowa zawarta między Studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią
przyjmującą. Informuje ona o wykazie zajęć, w jakich brać będzie udział Student oraz liczbie
punktów ECTS, przyznawanych za ich zaliczenie.

17. Dzięki systemowi ECTS i jego przejrzystym zasadom, każdy student może bez problemu
przeliczyć ile przedmiotów powinien wybrać na Erasmusie, aby zostały one zaliczone jako jeden
rok studiów na macierzystej uczelni. Oczywiście niezbędne jest w tym wypadku zaliczenie
odpowiednich przedmiotów, adekwatnych do studiowanego kierunku – wszystkie określone są
w punktach ECTS (podobnie, jak liczba godzin), co znacznie ułatwia kwestię studiowania na
uczelni zagranicznej.

18. W przypadku studiów podyplomowych, kwestia przyznawania punktów ECTS jest analogiczna
–uzyskuje się je za udział w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez Nauczycieli
Akademickich, zaliczone egzaminy, a także pracę własną.

19. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.

20. Zasady prowadzenia Zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa
Instrukcja Kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Załącznik
1.5. do Regulaminu Studiów.

21. Praktyki stanowią integralną część programu studiów.

22. Zasady i przebieg praktyk określa „Regulamin Praktyk Zawodowych’’.

23. Warunki zwalniania z praktyk studenckich określa Senat Uczelni.

24. Zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy lub umiejętności oraz zaliczanie zajęć mogą być
prowadzone w języku obcym.

25. W języku obcym może być napisana Praca dyplomowa/Projekt licencjacki i przeprowadzony
egzamin dyplomowy.

26. Obowiązkowe zajęcia w języku obcym są uwidocznione w planie studiów.

27. Program studiów może przewidywać możliwość realizacji zajęć ogólnouczelnianych oraz
fakultatywnych przedmiotów w innej jednostce Uczelni, a także innej Uczelni, w tym
zagranicznej, na podstawie umów zawartych przez Uczelnię.

§ 16.

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk
objętych planem studiów i uzyskanie w danym semestrze wymaganej ilości punktów ECTS.

3. Zaliczenie semestru letniego oraz zimowego odbywa się w sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

4. Organizację i tryb zaliczenia semestru lub roku ustala Dziekan w oparciu o obowiązujące plany
studiów i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej i/lub tablicach ogłoszeń, oraz
Elektronicznym Programie Zarządzania Uczelnią.

5. Egzamin końcowy przedmiotu/modułu zawiera treści wykładów i pozostałych form zajęć.
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6. Student który, zgodnie z zawartą umowa o świadczenie Usług dydaktycznych nie wywiązuje się
z zobowiązań wobec Uczelni, w szczególności zobowiązań terminowych płatności należności
finansowych:

6.1. Nie uzyskuje dostępu do logowania się w Elektronicznym Programie Zarządzania
Uczelnią.

6.2. Nie ma udostępnionych wyników zaliczenia przedmiotu lub egzaminu

6.3. Nie ma udostępnionej do wglądu pracy będącą podstawą otrzymanej przez niego oceny.

6.4. Zasadę tę stosuje się również do innych prac podlegających ocenie w trakcie studiów.

§ 17.

1. Uczestnictwo Studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych, oraz
pozytywna ocena z prac kontrolnych objętych tymi zajęciami, nie jest warunkiem zaliczenia
przedmiotu.

2. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się
potwierdzonych pozytywnym wynikiem weryfikacji nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności oraz
kompetencji społecznych określonych w karcie przedmiotu ( sylabusie ).

3. Szczegółowe formy i zasady weryfikacji osiągnięcia założonych efektów uczenia się, a w
konsekwencji zaliczania przedmiotów/modułów dydaktycznych są określone w kartach
przedmiotów ( sylabusach ).

4. W uzasadnionych przypadkach Nauczyciel Akademicki, może zastosować inną formę
weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, od formy określonej w karcie
przedmiotu (sylabusie).

5. O tym jaka forma weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, będzie zastosowana
decyduje ostatecznie Nauczyciel Akademicki, przy założeniu, że poinformuje o niej Studentów
na pierwszych zajęciach, które prowadzi.

6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć wchodzących
w skład tego przedmiotu.

7. Egzamin lub zaliczenie przeprowadza Nauczyciel Akademicki wykładający dany przedmiot w
terminach sesji zaliczeniowo – egzaminacyjnej. W wyjątkowych wypadkach dziekan może
wyznaczyć inny termin lub upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego Nauczyciela
Akademickiego z danego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminy i zaliczenia podlegają wpisowi
do:

7.1. Protokołów zaliczenia przedmiotu;
7.2. Kart okresowych osiągnięć studenta;
7.3. Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią

8. W przypadku modułów podzielonych na bloki treściowe prowadzone przez różnych Nauczycieli
Akademickich, warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest uzyskanie oceny pozytywnej ze
wszystkich bloków treściowych.

9. W przypadku przedmiotów/modułów, w ramach których, oprócz wykładu, prowadzone były inne
formy zajęć – przed przystąpieniem do egzaminu student powinien uzyskać zaliczenie z tych
zajęć.

10. Sposób uwzględniania ocen z zaliczeń cząstkowych, w ocenie końcowej z przedmiotu/modułu,
określają Nauczyciele Akademiccy odpowiedzialni za przedmiot/moduł.

11. Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu/modułu kończącego się egzaminem powinno
nastąpić, jeśli Student:
11.1. Uczęszczał na zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. Poznał i zrozumiał

wiedzę zawartą w zadanej literaturze.
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11.2. Należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp.
przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami –
z zachowaniem warunków zasad ochrony własności intelektualnej.

11.3. Sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego zajęcia
ćwiczeniowe.

12. Wymagania dotyczące zaliczeń przedmiotów/modułów, które nie kończą się egzaminem:
12.1. Podstawą zaliczenia przedmiotu/modułu może być realizacja bieżących zadań

wynikających z założonego programu, pisemne prace kontrolne (np. testy, projekty,
referaty itp.) lub zaliczenia ustne.

12.2. Jeżeli w danym przedmiocie/module realizowane są różne formy zajęć np. wykłady i
konwersatoria, to ocenę końcową wystawia się oddzielnie dla każdej z nich.

12.3. Elementy składowe oceny końcowej mogą mieć różną wartość w zależności od ich
stopnia trudności i złożoności.

13. Wyniki zaliczenia przedmiotu lub egzaminu z zachowaniem ochrony danych osobowych, są
udostępniane studentom najpóźniej 14-go dnia, licząc od dnia, w którym odbyło się zaliczenie
przedmiotu lub egzamin. Dotyczy to również sesji poprawkowej.

14. W ciągu 14 dni od udostępnienia wyników zaliczenia przedmiotu lub egzaminu egzaminator, na
wniosek studenta, udostępnia do wglądu pracę będącą podstawą otrzymanej przez niego
oceny. Zasadę tę stosuje się również do innych prac podlegających ocenie w trakcie studiów.

15. Nie zgłoszenie się na egzamin lub zaliczenie w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia może
spowodować uzyskanie oceny niedostatecznej.

16. Usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu przedmiotu lub egzaminie student wnosi w formie
pisemnej lub ustnej, najpóźniej w ciągu 7 dni po terminie zaliczenia przedmiotu lub egzaminu.
Decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Dziekan podejmuje niezwłocznie.

17. Szczegółowe wymagania w zakresie dotyczącym zajęć i zaliczenia przedmiotu, ustala
Nauczyciel Akademicki i podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

18. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów i po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w danym
semestrze, nie później jednak niż w ostatnim dniu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, student
uzyskuje wpis w Elektronicznym Programie Zarządzania Uczelnią na kolejny semestr.

19. Student, który w powyższym terminie nie spełni określonych wyżej wymogów, może uzyskać
brakujące zaliczenia i złożyć egzaminy w sesji poprawkowej.

§ 18.

1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej Studentowi przysługuje prawo
składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.

2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbyć się wcześniej niż po czternastu dniach.

3. Na uzasadniony wniosek Studenta w przypadku zastrzeżeń co do formy zaliczania lub co do
bezstronności przy wystawianiu oceny lub na wniosek Nauczyciela Akademickiego
prowadzącego zajęcia z określonego przedmiotu, Dziekan może wyznaczyć komisyjne
zaliczenie lub komisyjny egzamin dla studenta, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć
dydaktycznych lub otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego.

4. Wniosek o komisyjne zaliczenie lub komisyjny egzamin zainteresowany student bądź
Nauczyciel Akademicki winien złożyć w ciągu trzech dni od daty egzaminu poprawkowego lub
odmowy udzielenia zaliczenia.

5. Egzamin lub zaliczenie komisyjne powinno odbyć się niezwłocznie po złożeniu wniosku w
formie ustnej.

6. Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład, której wchodzą:

6.1. Dziekan, jako przewodniczący;
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6.2. Egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki,
prowadzący zajęcia, z których student nie otrzymał zaliczenia;

6.3. Drugi nauczyciel akademicki z zakresu objętego egzaminem bądź zaliczeniem, lub
nauczyciel akademicki z przedmiotu pokrewnego;

6.4. Na wniosek studenta, w charakterze obserwatora, przedstawiciel samorządu
studenckiego.

7. W razie negatywnego wyniku egzaminu komisyjnego studentowi nie przysługuje prawo do
wpisu warunkowego, w takim przypadku dziekan podejmuje decyzję o powtórzeniu semestru
lub skreśleniu z listy studentów.

8. Decyzja komisji w sprawie zaliczenia zajęć lub złożenia egzaminu jest ostateczna.

§ 19.

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

1.1. Niepodjęcia studiów;

1.2. Rezygnacji ze studiów w formie pisemnej;

1.3. Nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

1.4. Ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

2.1. Stwierdzenia braku postępów w nauce;
2.2. Nie uzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

3. Kanclerz może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

3.1. Nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
4. Od decyzji Dziekana lub Kanclerza o skreśleniu studentowi przysługuje odwołanie do Rektora.

5. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 20.

1. W przypadku braku zaliczenia nie więcej niż trzech przedmiotów w semestrze dopuszcza się
możliwość wpisu warunkowego na kolejny semestr. W uzasadnionych przypadkach, po
uzyskaniu zgody dziekana, istnieje możliwość dokonania wpisu warunkowego w odniesieniu do
trzech przedmiotów.

2. Podanie o przyznanie wpisu warunkowego student składa w terminie 14 dni od zakończenia
egzaminacyjnej sesji poprawkowej.

3. Termin i formę zaliczenia przedmiotów ustala Dziekan.

4. Warunkowy wpis można uzyskać nie więcej niż sześć razy w okresie studiów.

§ 21.

1. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie semestru.

2. Student, który powtarza semestr jest zobowiązany uzyskać zaliczenie wszystkich zajęć
przewidzianych programem studiów.

3. Student, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów może wznowić naukę bez
powtarzania semestru na tym samym kierunku i specjalności lub - w wyjątkowych przypadkach
– na specjalności pokrewnej, nie później niż w ciągu najbliższego roku.

4. W indywidualnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan.

§ 22.
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1. Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów w według Indywidualnego Planu Studiów i
programu nauczania ustala Dziekan.

2. W ramach Indywidualnego Planu Studiów i Programu Nauczania (zwanego dalej „IPS”),
zapewnia się studentowi szczególną opiekę dydaktyczną oraz indywidualny dobór treści i form
kształcenia poprzez ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3. Ustalenie IPS polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub
specjalności albo na zamianie przedmiotów w ramach danego kierunku studiów z
uwzględnieniem kryterium kształcenia określonych w przepisach prawa.

4. Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu IPS i wyznaczeniu opiekuna dydaktycznego i określa
szczegółowe warunki odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu
nauczania.

5. Opiekunem Projektu Licencjackiego może być pracownik dydaktyczny lub badawczo -
dydaktyczny, posiadający, tytuł min magistra.

6. Promotorem Pracy dyplomowej może być pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny
posiadający stopień naukowy min. doktora.

7. Przed rozpoczęciem semestru Student ubiegający się o IPS przedkłada Dziekanowi
następujące dokumenty:

6.1. Wniosek o przyznanie IPS wraz z uzasadnieniem.
6.2. Propozycje zmian w planie studiów i programie nauczania oraz terminów zaliczeń

przedmiotów i egzaminów.
6.3. Zgodę przyszłego Opiekuna dydaktycznego na podjęcie się opieki dydaktycznej wraz z

opinią o programie IPS.
8. Dziekan może cofnąć decyzję o przyznaniu IPS w przypadku wystąpienia jednej z

wymienionych poniżej przyczyn:

7.1. Negatywnej opinii opiekuna dydaktycznego.
7.2. Wyraźnego pogorszenia wyników w nauce.
7.3. Nie realizowania programu w ustalonych terminach.

§ 23.

1. Studiowanie na innym kierunku lub specjalności w Uczelni wymaga wniesienia przez studenta
dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora. Dziekan może cofnąć zgodę na
studiowanie na innym kierunku lub specjalności w razie nie wypełnienia przez studenta
obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

2. Student innej Uczelni, po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, może ubiegać się o
przeniesienie do uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów
obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

3. Dziekan podejmując decyzję o przyjęciu studenta na Uczelnię określa warunki, termin i sposób
uzupełnienia przez Studenta różnic programowych, wynikających z planów studiów i programów
nauczania.

§ 24.

1. Student może otrzymać na własną prośbę urlop w przypadkach: długotrwałej choroby, ważnych
okoliczności losowych, wyjazdu studenta w celach szkoleniowych, urodzenia dziecka lub opieki
nad nim a także innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Urlop semestralny student może otrzymać dwukrotnie w ciągu trwania studiów, a roczny jeden
raz. Warunkiem ubiegania się o urlop długoterminowy jest zaliczenie przynajmniej pierwszego
semestru.

3. Urlopu udziela Dziekan na pisemną prośbę studenta.
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4. Urlop nie może być udzielony za okres poprzedniego semestru lub roku akademickiego.

5. Student winien ubiegać się o udzielenie mu urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny
stanowiącej podstawę do jego udzielenia.

6. Przyczyną urlopu nie może być brak postępów w nauce Studenta.

7. Student studiujący na dwóch specjalnościach może wystąpić o udzielenie mu urlopu na obie
specjalności jednocześnie lub tylko na jedną z nich.

8. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.

9. Urlop może być długoterminowy w wymiarze roku akademickiego i krótkoterminowy w wymiarze
do semestru.

10. Niezgłoszenie się studenta do wpisu na kolejny rok studiów po powrocie z urlopu od zajęć w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze uważa się za niepodjęcie
studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

ROZDZIAŁ X.  FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ
§ 25.

1. Dany przedmiot na studiach zazwyczaj składa się z wykładów, na których prezentowana jest
teoria, oraz z ćwiczeń, na których wykonuje się zadania praktyczne. Czasami zdarzają się
przedmioty, które składają się tylko z ćwiczeń.

1.1. WYKŁADY.

1.1.1. Wykład to podstawowy rodzaj zajęć w ramach danego przedmiotu. Na
wykładach zazwyczaj słucha się i notuje to, co powie wykładowca. Wykładowca
prawie nigdy nie będzie powtarzał się, dyktował lub czekał, aż studenci skończą
pisać. Należy więc nauczyć się pisania samodzielnego, szybkiego, często
skrótowego.

1.1.2. Wykłady zazwyczaj zawierają wiedzę teoretyczną na dany temat. Rzadko
zdarza się, by na wykładach była w jakikolwiek sposób sprawdzana wiedza
słuchaczy.

1.1.3. Obecność Studentów na wykładach nie jest obowiązkowa jako konsekwencja
braku dostępu do Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią.

1.1.4. Wykładowcy mogą udostępnić materiały dydaktyczne, np. własne notatki lub
slajdy z prezentacji.

1.2. ĆWICZENIA

1.2.1. Ćwiczenia nie mają obowiązkowej obecności Studentów jako konsekwencji
braku dostępu Studenta do Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią.

1.2.2. W procesie planowania zajęć dopuszczalne jest uwzględnienie 10-20% absencji
obecności podczas ćwiczeń.

1.2.3. Zalecane są zadania pracy własnej i zespołowej.

1.2.4. Na bieżąco sprawdzana jest wiedza wszystkich studentów obecnych na
zajęciach.

1.2.5. Ćwiczenia odbywają się w grupach 30-50 osobowych.

1.2.6. Ćwiczenia z zakresy techniki informacyjnej odbywają się na zasadach, że na
jednym stanowisku komputerowym Studenci mogą pracować w zespołach 1-3
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studentów na jedno stanowisko, według uznania Nauczyciela Akademickiego
prowadzącego ćwiczenia.

1.2.7. Ćwiczenia z zakresu języka obcego, odbywają się w grupach 10-30 osobowych.

1.3. WARSZTATY

1.3.1. Warsztaty nie mają obowiązkowej obecności Studentów jako konsekwencji
braku dostępu Studenta do Elektronicznego Programu Zarządzania Uczelnią.

1.3.2. Warsztaty są w zasadzie inną nazwą dla ćwiczeń.

1.3.3. Podczas warsztatów pracuje się na niezawodnym sprzęcie, np. elektronicznym.

1.4. REPETYTORIA

1.4.1. Repetytoria są zajęciami o nieobowiązkowej obecności Studenta, jako
konsekwencji braku dostępu do Elektronicznego Programu Zarządzania
Uczelnią.

1.4.2. Podczas Repetytoriów Student może lepiej przyswoić sobie pewien materiał
przedmiotu lub nadrobić zaległości. Repetytoria często organizowane są jako
tzw. zajęcia wyrównawcze, na których np. osoby, które nie miały zakresu
rozszerzonego danego przedmiotu w szkole średniej mogą nabyć tą wiedzę,
niezbędną do zdawania standardowych przedmiotów.

1.5. SEMINARIA

1.5.1. Seminarium to zajęcia, na których wykład prezentuje każdorazowo inny student,
omawiając wybrane na początku semestru zagadnienie, odpowiadając także na
pytania słuchaczy (innych studentów i prowadzącego zajęcia).

1.5.2. Obecność na seminariach jest zazwyczaj opcjonalna, z wyjątkiem – rzecz jasna
– tych zajęć, na których omawia się swój temat.

1.5.3. Seminaria są zazwyczaj organizowane dopiero pod koniec studiów, gdy student
ma możliwość zaprezentować nabytą wiedzę.

2. Szczegółowe formy i metody Prowadzenia zajęć określa Nauczyciel Akademicki w Kartach
Przedmiotu (sylabusach).

3. W sytuacjach nadzwyczajnych, Nauczyciel Akademicki może w ciągu roku akademickiego zmienić
formy i metody prowadzenia zajęć za zgodą Dziekana.

4. Nauczyciel Akademicki ma obowiązek poinformować Studenta minimum 30 dni przed zmianą
formy lub metody prowadzenia zajęć, lub sposobu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się.

5. Egzaminy sesyjne zazwyczaj są sposobem zaliczenia wykładów, więc mają charakter teoretyczny.

2. Zdarza się jednak także, że na egzaminach pojawiają się zadania praktyczne, rozwiązywane na
ćwiczeniach.

3. Aby zostać dopuszczonym do zdawania egzaminu w sesji, prawie zawsze trzeba najpierw
zaliczyć ćwiczenia z danego przedmiotu.

4. Najczęściej spotykane formy zaliczania dowolnego rodzaju zajęć (wykłady, ćwiczenia,
warsztaty) na studiach to:

4.1. Egzamin końcowy (dotyczy prawie wyłącznie wykładów).

4.2. Zaliczenie bieżących, prawie zawsze zapowiedzianych sprawdzianów, zwanych na
studiach kolokwiami, a potocznie kolosami.

4.3. Wykonanie określonej liczby zadań podczas całego semestru.
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4.4. Wykonywanie bieżących zadań domowych.

4.5. Wykonanie jednego dużego projektu końcowego.

4.6. Wykonanie zadania grupowego.

4.7. Przygotowanie i zaprezentowanie własnego wykładu (seminarium).

4.8. Obecność na zajęciach.

4.9. Mix powyższych.

5. Uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć nazywa się ich zaliczeniem.

6. Zaliczenie może mieć formę wpisu “zal.” lub przyznawana jest za zajęcia oceny:

7. Ocenę lub adnotację “zal.”, bądź też “nzal.” (niezaliczone) wykładowca wpisuje do karty
ewidencji. Proces ten nazywa się wpisem.

8. Uczelnia używa systemu elektronicznego WD (Wirtualny dziekanat). Do prowadzącego zajęcia
należy więc złożenie w określonym terminie, dokumentów w dziekanacie.

9. Aby zaliczyć dany przedmiot, należy zdać jednocześnie wszystkie jego formy zajęć (np.
ćwiczenia i egzamin końcowy nawiązujący także do wykładu).

10. Sporadycznie zdarza się tzw. warunkowe dopuszczenie do egzaminu przez wykładowcę,
polegające na tym, że mimo braku zaliczenia z ćwiczeń dozwolone jest zdawanie egzaminu.
Jeśli zaliczy się go, zalicza się cały przedmiot, zaś przy braku zaliczenia nie otrzymuje się
zaliczenia z ćwiczeń, ani z wykładu.

11. Wykładowcy oprócz dwóch standardowych terminów zdawania egzaminów mogą organizować
także dodatkowe (poprawkowe), bądź też tzw. termin zerowy (zwany skrótowo zerówką).

12. Zerówka to dodatkowy termin egzaminu, realizowany przed sesją, do którego mogą przystąpić
zazwyczaj tylko osoby, które sprawnie zdały ćwiczenia z danego przedmiotu.

13. Dodatkowy termin jest formą wynagrodzenia za solidną naukę i pozwala studentowi szybciej
zdać egzamin z przedmiotu, z którego i tak jest biegły, co z kolei zostawia studentowi więcej
czasu w sesji na przygotowywanie się do innych egzaminów.

14. Podczas jednego semestru uczęszcza się na około 6-15 przedmiotów.

16. Program studiów umożliwia studentowi wybór przedmiotów, którym przypisano punkty ECTS w
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów na
danym poziomie.

17. Zapisanie się Studenta na przedmioty innej specjalności traktowane jest jako przedmiot do
wyboru.

18. W ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018r. w
sprawie studiów na podstawie art.81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z dnia 28 września 2018r.Poz. 1861) o której mowa wust.1
pkt 1 Rozporządzenia, Regulamin studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym
przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS - Studenci
mogą zapisywać się na przedmioty przeznaczone dla innej specjalności kierunku studiów
uznawane jako do wyboru.

19. Studentów rozlicza się z ocen co semestr.

20. Brak zaliczenia jednego przedmiotu nie oznacza usunięcia studenta ze studiów. W takiej
sytuacji najczęściej student powinien napisać podanie o tzw. wpis warunkowy, czyli prośbę o
wpisanie go na kolejny rok studiów, pod warunkiem zobowiązania się do zaliczenia niezdanego
przedmiotu podczas tego kolejnego roku studiów. Wpis warunkowy nazywa się potocznie
warunkiem lub ,,warunem’’.
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21. Każdy przedmiot ma przypisaną pewną liczbę punktów, zwanymi ECTS, które określają jego
istotność.

22. Wpis warunkowy może być oparty na limicie punktów ECTS.

23. Student, może dostać wpis warunkowy jeśli nie zda np. dwóch mało istotnych przedmiotów, ale
może też nie dostać wpisu warunkowego, jeśli nie zaliczy przedmiotu bardzo ważnego.

21. W uczelni oprócz wpisu warunkowego istnieje możliwość powtarzania roku. Podczas
powtarzania roku pozostaje się na tym samym roku studiów, ale powtarza się tylko te
przedmioty, których się wcześniej nie zdało.

22. Powtarzanie roku jest możliwe tylko dwa razy w ramach całego toku studiów, (o ile uzyska się
odpowiednią zgodę od władz uczelni).

ROZDZIAŁ XI.  KRYTERIA OCENIANIA I UKOŃCZENIA STUDIÓW
§ 26.

1. Uzyskanie tzw. absolutorium, czyli zaliczenie wszystkich przedmiotów ze wszystkich lat studiów.

2. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (czasami trzeba samemu zapisać się na
dodatkowe przedmioty, by osiągnąć wymagane minimum).

3. Zdanie egzaminu końcowego.

4. Napisanie Pracy licencjackiej (opracowanie ustalonego tematu w formie obszernej, zazwyczaj
kilkudziesięcio stronnicowej pracy, z wymogiem wykonania własnych badań).

5. Obrona Pracy licencjackiej.

6. Przy zaliczeniu przedmiotów oraz składaniu egzaminów i wystawianiu oceny końcowej, stosuje
się zasady i kryteria określone w Instrukcji Oceniania Osiągniętych Efektów Uczenia Się.
Załącznik 1.6. do Regulaminu Studiów.

ROZDZIAŁ XI. PROCEDURA DYPLOMOWANIA
§ 27.

1. WYMOGI PODSTAWOWE PRACY LICENCJACKIEJ

1.1. Praca licencjacka jest przygotowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem
Opiekuna Projektu/Promotora.

1.2. Opiekun Projektu/Promotor nadzoruje przygotowanie pracy licencjackiej przez studenta,
powinien zapoznać studenta z zakresem i czasem wykonywanej pracy oraz stymulować i
kontrolować jej efekty.

1.3. Temat pracy licencjackiej powinien być związany z kierunkiem studiów, a także z daną
specjalnością kształcenia i kierunkowymi efektami uczenia się.

1.4. Praca licencjacka podlega recenzji,

1.5. Praca licencjacka stanowi przedmiot dyskusji w czasie egzaminu dyplomowego,

1.6. Praca licencjacka jest dowodem opanowania przez autora wiedzy z danego kierunku
studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego
zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

1.7. W pracy licencjackiej powinny być przestrzegane wymogi merytoryczne, formalne i
edytorskie, które są przedmiotem oceny.
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1.8. Praca licencjacka będzie weryfikowana pod kątem jej podobieństwa do tekstów
znajdujących się w bazie danych systemu (system Antyplagiat.pl) oraz w zasobach
Internetu.

2. WYMOGI MERYTORYCZNE PRACY LICENCJACKIEJ
2.1. Praca powinna być zgodna z tematem, którego wybór powinien być starannie

przemyślany i poprzedzony wstępnym zapoznaniem się z literaturą przedmiotu.
2.2. W pracy licencjackiej można wykorzystać ilościowy bądź jakościowy sposób badania

zjawisk pedagogicznych.
2.3. Praca powinna wykazać:

2.3.1. Umiejętność badawczą Studenta pozwalającą na analizowanie przykładów
badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, w
których wykazana jest umiejętność opracowania i prezentowania wyników oraz
formułowania wniosków i kierunków dalszych badań.- lub-

2.3.2. Umiejętność przedstawienia przez Studenta problematyki metodycznej
(opracowanie o charakterze projektu) co oznacza wskazanie i identyfikację
konkretnych zagadnień dydaktyczno - wychowawczych z zakresu tematyki
obejmującej kierunek studiów;

2.4. Student powinien wykazać się umiejętnością selekcji materiału oraz sprawnością analizy
literatury przedmiotu i dokonywania syntezy treści.

2.5. Udział Studenta w seminarium i przygotowanie przez niego pracy licencjackiej powinno
umożliwić mu osiągnięcie i utrwalenie efektów uczenia się określonych w sylabusie zajęć:
seminarium.

3. CHARAKTER PRACY LICENCJACKIEJ
3.1. Praca licencjacka może być opracowaniem o charakterze:

3.1.1. Projektu: (praca jest propozycją praktycznego (metodycznego) przezwyciężenia
niekorzystnego stanu napotkanego przez studenta w różnych instytucjach
związanych z kierunkiem studiów lub próbą wypełnienia wyzwania
metodycznego wyłaniającego się z kwerendy w literaturze pedagogicznej).

3.1.2. Praca o charakterze projektu powinna w ww. częściach zawierać:
3.1.2.1. Uzasadnienie zapotrzebowania instytucji związanych z kierunkiem

studiów na projektowane rozwiązanie poparte analizą dokumentów,
doświadczeń własnych i/lub literatury; przegląd dotychczasowych
rozwiązań ukazujący, iż kluczowe aspekty funkcjonowania danej
placówki (placówki danego typu) wymagają rekonstrukcji z
uzasadnieniem pól (obszarów) wymagających opracowania na nowo
lub uszczegółowienia.

3.1.2.2. Prezentację projektu osadzonego w kontekście pedagogicznym, w
tym zgodnego z aktualnym prawem i pragmatyką działania placówek
danego typu; częścią projektu mogą być autorskie konspekty zajęć.

3.1.3. Badawczym, gdzie wykazana jest umiejętność konstruowania i prowadzenia
prostych badań pedagogicznych, a w szczególności umiejętność opracowania i
prezentowania wyników oraz formułowania wniosków i kierunków dalszych
badań.

3.1.4. Praca o charakterze badawczym powinna w ww. częściach zawierać:

3.1.4.1. Część metodologiczną, a w niej: przedmiot badań, cel badań
(uszczegółowienie celu badań w gestii promotora), problemy
badawcze: główny i szczegółowe, hipotezy (w przypadku ich braku
należy podać uzasadnienie) oraz metoda, technika i narzędzia
badawcze (wystarczy jedna metoda bądź technika), przebieg badań
oraz charakterystyka terenu badań.
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3.1.4.2. Analizę i interpretację wyników badań własnych oraz wnioski z
przeprowadzonych badań w tym wnioski aplikacyjne; liczebność
populacji do uzgodnienia z promotorem i w oparciu o koncepcję
metodologiczną wybranego pedagoga.

3.1.4.3. Zakończenie, w którym powinny być informacje podsumowujące
ustalenia dokonane przez autora, tj. ocena stopnia realizacji celu
badań lub zamiaru skonstruowania projektu, zasadnicze wnioski
wynikające z opracowania tematu, propozycja wykorzystania wyników
badań, weryfikacja hipotez (może być również w części dotyczącej
analizy i interpretacji wyników badań własnych), w pracy prezentującej
projekt: próba dyskusji i krytycznej oceny projektu (analiza jego atutów
i słabych stron oraz szans i zagrożeń na etapie prób jego wcielenia w
życie).

4. STRUKTURA OGÓLNA PRACY LICENCJACKIEJ

4.1. Strona tytułowa.

4.2. Spis treści.

4.3. Wstępu: we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu lub
przezwyciężanego stanu albo wyzwania metodycznego, wskazać przesłanki
wyboru tematu pracy, określić jej cel, wymienić wybranych autorów, którzy na
gruncie nauki polskiej zaangażowali się w problematykę poruszoną w pracy
licencjackiej (ze wskazaniem podstawowej literatury) oraz przedstawić ogólne
informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy,

4.4. Trzech części zawierających zasadniczy tekst pracy, w tym:

4.4.1. Przynajmniej jednej części (rozdziału) teoretycznej/go.

4.4.2. Dwóch kolejnych, w których Student powinien wykazać się umiejętnością
przedstawienia i rozwiązania problemu badawczego lub metodycznego o
charakterze pedagogicznym.

4.5. Bibliografia (w spisie bibliografii powinny znaleźć się wszystkie pozycje cytowane w
pracy uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów; jeśli jest kilka prac
tego samego autora, powinny być uporządkowane również alfabetycznie (wówczas
należy wziąć pod uwagę tytuł publikacji), w przypadku wielokrotnie wznawianych
pozycji należy korzystać z najnowszego wydania. Instrukcja udostępniania prac
licencjackich w Bibliotece Uczelnianej. Załącznik 1.21. do Regulaminu Studiów.

4.6. Aneks (w formie załączników).

5. Szczegółową Procedurę Dyplomowania na kierunku Pedagogika określa Załącznik 1.8.

ROZDZIAŁ XIII. PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO/DYPLOMOWEGO
§ 29.

1. Warunkiem dopuszczenia do Egzaminu dyplomowego jest:

1.1. Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych programem studiów oraz
uzyskanie w sumie min. 180 punktów ECTS;

1.2. Uzyskanie pozytywnych opinii i oceny Pracy licencjackiej.

2. Termin Egzaminu dyplomowego/licencjackiego ustala Dziekan, nie później niż w ciągu 30 dni od
dnia przekazania Pracy licencjackiej do dziekanatu.
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3. W skład, powoływanej przez Dziekana, komisji Egzaminu dyplomowego/licencjackiego do
przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, wchodzą co najmniej:

3.1. Prorektor, Dziekan lub prodziekan, jako przewodniczący;

3.2. Opiekun projektu/Promotor;

3.3. Recenzent.

4. Dziekan może powierzyć przewodniczenie komisji Egzaminu dyplomowego/licencjackiego
Nauczycielowi Akademickiemu mającemu co najmniej tytuł magistra.

§ 30.

1. Zakres i tryb Egzaminu dyplomowego/licencjackiego ustala REKTOR – na wniosek Dziekana.

2. Zasady obliczania ostatecznego wyniku studiów określa Instrukcja Oceniania Osiągniętych
Efektów Uczenia Się. Załącznik 1.6. do Regulaminu Studiów.

§ 31.

1. Decyzję o dopuszczeniu do obrony podejmuje Prodziekan ds. Kształcenia, który wyznacza:

1.1. Termin obrony Pracy licencjackiej.

1.2. Skład Komisji Egzaminu dyplomowego/licencjackiego.

2. Czynności administracyjne przed obroną pracy licencjackiej.

2.1. Warunkiem dopuszczenia do obrony projektu lub pracy dyplomowej jest:

2.1.1. Zdanie wszystkich egzaminów.

2.1.2. Uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem
studiów.

2.1.3. Rozliczenia się z Uczelnią poprzez wypełnienie karty obiegowej.

2.1.4. Dostarczenia zdjęć formatu 4,5 x 6,5 (4 szt.).

2.1.5. Dostarczenie 4 egzemplarzy Pracy Licencjackiej wraz z wersja elektroniczną w
postaci pliku pdf na CD.

2.1.6. Złożenie podpisanego Oświadczenia do Pracy Licencjackiej. Załącznik 1.15. do
Regulaminu Studiów.

3. Ogłoszenie przez Przewodniczącego rozpoczęcia Egzaminu licencjackiego jest egzaminem
ustnym złożonym z dwóch części:

3.1. Prezentacja głównych tez pracy pracy licencjackiej przez dyplomanta (wraz z dyskusją) –
maks. 5 minut; Prezentacja może być przedstawiona w formie: ustnej lub prezentacji
multimedialnej (prezentacje niezbędne do odtworzenia w formie multimedialnej, są
dostarczane opiekunowi projektu/promotorowi najpóźniej na 2 robocze dni przed
egzaminem).

3.1.1. Układ prezentacji licencjackiej:

3.1.1.1. Temat pracy.

3.1.1.2. Uzasadnienie wyboru tematu.

3.1.1.3. Przedmiot badań i ich cel.

3.1.1.4. Główny problem badawczy i problemy szczegółowe.

3.1.1.5. Hipotezy.
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3.1.1.6. Wskazanie na zastosowaną metodę i techniką badawczą oraz
narzędzie badawcze.

3.1.1.7. Zaprezentowanie wybranych wyników badań.

3.1.1.8. Wnioski z badań.

3.2. Egzamin licencjacki (zawodowy) polegający na postawieniu dyplomantowi przez
członków Komisji dwóch pytań (o charakterze problemowym), które nie są bezpośrednio
związane z tematyką pracy licencjackiej, natomiast odnoszą się do kierunku studiów i
obranej specjalności.

3.2.1. Przynajmniej jedno pytanie jest z grupy treści w zakresie ścieżki kształcenia.

3.2.2. Drugie pytanie jest z grupy treści wspólnych dla kierunku.

3.2.3. Odpowiedź studenta na dwa pytania – maks. 10 minut.

4. W trakcie Egzaminu dyplomowego/licencjackiego sporządzany i podpisywany jest Protokół
Egzaminu Dyplomowego/Licencjackiego. Załącznik 1.17. do Regulaminu Studiów.

5. Wszystkie pytania zadawane studentowi w czasie Egzaminu dyplomowego/licencjackiego są
protokołowane.

6. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, osoba egzaminowana opuszcza pomieszczenie,
w którym przeprowadzany jest egzamin.

7. Komisja Egzaminu dyplomowego/licencjackiego ocenia odpowiedzi Studenta na zadane
wcześniej pytania.

8. Pod nieobecność osoby egzaminowanej, Komisja przystępuje do przeprowadzenia oceny
egzaminu i całości studiów;

9. Po wypełnieniu przez członków Komisji Egzaminu dyplomowego/licencjackiego dokumentów,
Opiekun projektu/Promotor prosi osobę egzaminowaną i Przewodniczący komisji przedstawia
jej werdykt.

10. Sprawdzenie przez Przewodniczącego danych zawartych w protokole komisji egzaminu
dyplomowego/licencjackiego.

11. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie lub uzyskania
oceny niedostatecznej, DZIEKAN wyznacza drugi termin egzaminu, który jest ostateczny.

12. Z chwilą upływu ostatecznego terminu lub nie złożenia egzaminu dyplomowego po raz drugi,
Student traci prawa studenckie, a Dziekan skreśla go z listy studentów.

13. Powtórny Egzamin może być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od
pierwszego terminu Egzaminu i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od pierwszego
terminu Egzaminu dyplomowego/licencjackiego.

14. Student, który złożył pracę dyplomową, ale nie zdał Egzaminu dyplomowego i został skreślony
z listy studentów, a następnie wznowił studia, w związku z obowiązkiem przygotowania nowej
Pracy licencjackiej powtarza przedmiot Seminarium dyplomowe i wnosi czesne na zasadach
odpłatności ustalonych przez Kanclerza.

15. Podejmując decyzję o wznowieniu studiów Dziekan może określić dodatkowe warunki, w tym
realizację różnic programowych lub przystąpienie do wyznaczonych przez Dziekana
Egzaminów uzupełniających.

16. Student, który nie złożył Pracy licencjackiej lub nie przystąpił z innych przyczyn do Egzaminu
dyplomowego/licencjackiego, ma prawo otrzymać od Dziekana zaświadczenie o stanie
odbytych studiów.

§ 32.

1. Nadanie numeru dyplomu w dziekanacie.
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2. Po nadaniu numeru dyplomu Praca licencjacka jest wprowadzana do Ogólnopolskiego
Repozytorium Pisemnych Prac Licencjackich niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu
egzaminu dyplomowego.

3. W Repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. W repozytorium zamieszcza się:

4.1. Tytuł Pracy licencjackiej;

4.2. Imiona i nazwisko autora pracy licencjackiej;

4.3. Imiona i nazwisko Opiekuna/Promotora Pracy licencjackiej;

4.4. Imiona i nazwiska recenzentów Pracy licencjackiej;

4.5. Nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej;

4.6. Nazwę uczelni;

4.7. Datę zdania egzaminu dyplomowego/licencjackiego;

4.8. Nazwę kierunku studiów;

5. Dane, o których mowa wprowadza do Systemu POL-on REKTOR (osoba przez niego
upoważniona).

6. Dostęp do danych przysługuje osobom upoważnionym przez Rektora.

7. Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym. Powyższy
wniosek absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

8. Dyplom student odbiera osobiście w Dziekanacie.

9. Uczelnia prowadzi księgę dyplomów.

10. Do księgi dyplomów wpisuje się: liczbę porządkową stanowiącą numer dyplomu, numer
albumu, imię (imiona) i nazwisko studenta, rok urodzenia, datę rozpoczęcia studiów
(immatrykulacji), nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, kierunek, poziom, profil i
formę studiów, datę złożenia egzaminu dyplomowego i tytuł zawodowy.

11. Księga dyplomów może być prowadzona w formie elektronicznej.

12. Biblioteka Uczelniana jest obowiązana do prowadzenia rejestru wszystkich Prac licencjackich.

13. W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z póź. zm., t.j. Dz.U. z 2019r.,
poz. 1231), Biblioteka Uczelni udostępnia Studentom i Słuchaczom Studiów Podyplomowych,
Nauczycielom Akademickim i pracownikom Uczelni Prace licencjackie na zasadach
określonych w Instrukcji Udostępniania Prac Licencjackich. Załącznik 1.21. do Regulaminu
Studiów.

§ 33.

Absolwent otrzymuje uczelniany Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz Tytuł
Zawodowy Licencjat.

§ 34.

1. Egzamin dyplomowy/licencjacki jest Egzaminem ustnym.

2. Na wniosek Studenta przy egzaminie mogą być obecni: wskazany nauczyciel akademicki lub
przedstawiciel samorządu studentów.

3. Na wniosek Studenta albo Opiekuna Projektu/Promotora, Dziekan może podjąć decyzję o
przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego.



22

4. Dziekan zawiadamia o przeprowadzeniu otwartego Egzaminu dyplomowego/licencjackiego
ogłaszając ten fakt w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni, o miejscu i terminie jego
przeprowadzenia.

5. W ogłoszeniu należy podać nazwisko studenta składającego Egzamin dyplomowy/licencjacki, a
także tytuł bronionej pracy.

6. W otwartym Egzaminie dyplomowym/licencjackim, oprócz Studenta składającego egzamin oraz
Komisji egzaminu dyplomowego/licencjackiego mogą prać udział inni studenci, pracownicy
Uczelni, oraz osoby nie będące studentami i pracownikami Uczelni.

7. Uczestnicy Egzaminu otwartego niebędącymi członkami komisji nie mogą zadawać pytań
dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach Komisji w części niejawnej oceniającej egzamin.

ROZDZIAŁ XIV. METODY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ
§ 35.

1. Zmiany w obowiązujących przepisach od października 2018r. na pierwszym stopniu studiów na
wszystkich prowadzonych kierunkach wprowadzają inne zasady wykonywania końcowej na tym
stopniu studiów Pracy licencjackiej.

2. Praca licencjacka przyjmuje formę Projektu Licencjackiego i jest wykonywana na ostatnim
semestrze pierwszego stopnia studiów.

3. Studia kończy wykonanie Projektu Licencjackiego, dla Studentów rozpoczynających Studia w
roku akademickim 2019/2020.

§ 36.

1. Projekt Licencjacki jest wykonywany pod kierunkiem Opiekuna Projektu Licencjackiego, który
ma co najmniej stopień magistra z doświadczeniem zawodowym.

2. Na wniosek Studenta, po akceptacji przez nowego Opiekuna Projektu Licencjackiego, Dziekan
może wyrazić zgodę na zmianę Opiekuna Projektu Licencjackiego.

3. Projekt Licencjacki student przygotowuje indywidualnie.

4. Proces Temat Projektu Dyplomowego winien być zgodny z kierunkiem i specjalnością studiów.

5. Temat Projektu Dyplomowego zatwierdza Dziekan.

6. Oceny Projektu Licencjackiego dokonuje Opiekun Projektu Licencjackiego oraz jeden
recenzent wyznaczony przez Dziekana.

§ 37.

1. ROJEKT LICENCJACKI, różni się od Pracy dyplomowej.

2. W Rojekcie Licencjackim Student powinien wykazać się przede wszystkim umiejętnością
praktycznej analizy problemu.

3. Podstawowe zasady pisania i oceny Projektu Licencjackiego.

3.1. Rojekt Licencjacki jest wykonywany w trakcie ostatniego semestru studiów pierwszego
stopnia i musi zostać ukończony do końca tego semestru. Istnieje możliwość, za zgodą
Dziekana, przedłużenia tego terminu do końca sesji egzaminacyjnej po tym semestrze.

3.2. Rojekt Licencjacki jest jednym z rygorów ostatniego semestru pierwszego stopnia
studiów i jest oceniany przez Opiekuna Projektu.

3.3. Opiekun Projektu Licencjackiego wypełnia opinię o projekcie i wystawia ocenę.
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3.4. Rojekt Licencjacki jest następnie prezentowany przed komisją katedralną złożoną z
dwóch wyznaczonych nauczycieli akademickich oraz opiekuna projektu. Komisja
katedralna wystawia ocenę za prezentację i ustala ocenę końcową za projekt licencjacki.

3.5. Końcowa ocena za Projekt Licencjacki wchodzi do średniej ze studiów i musi być
wystawiona przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.

3.6. Projekt Licencjacki jako ostatnia na pierwszym stopniu studiów zwarta praca studenta ma
zasadniczo być podobny do wykonywanych dotychczas na Uczelni Prac dyplomowych.

3.7. Analogicznie do dotychczasowych Prac dyplomowych Projekt Licencjacki ma zawierać:

3.7.1. Oświadczenie Studenta do pracy licencjackiej. Załącznik 1.15. do Regulaminu
Studiów.

3.7.2. Skład komputerowy na CD.

4. Projekt Licencjacki powinien spełniać Wymagania Formalne I Edytorskie określone w Załącznik
1.18. do Regulaminu Studiów.

5. Szczegółowe Zasady Pisania Projektu Licencjackiego określa Załącznik 1.9. do Regulaminu
Studiów.

§ 38.

1. Dla Studentów rozpoczynających Studia w roku akademickim 2018/2019, studia kończy
wykonanie Pracy Dyplomowej na dotychczasowych zasadach, gdzie wykazana jest umiejętność
konstruowania i prowadzenia prostych badań pedagogicznych, a w szczególności umiejętność
opracowania i prezentowania wyników oraz formułowania wniosków i kierunków dalszych
badań.

2. Szczegółowe zasady pisania Pracy dyplomowej określa Załącznik 1.11. do Regulaminu
Studiów

ROZDZIAŁ XV. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO Z
UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB STUDENTÓW BĘDĄCYCH
OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

§ 39.

1. Organizacja i realizacja procesu dydaktycznego w Uczelni jest, w miarę możliwości

2. Dostosowana do zapotrzebowań studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

3. Organy Uczelni zobowiązane są do umożliwienia studentom niepełnosprawnym realizacji planu
studiów i programu kształcenia biorąc pod uwagę indywidualny stopień i charakter
niepełnosprawności jak również charakterystykę danego kierunku studiów.

4. Gdy z powodu swojej niepełnosprawności student nie może w sposób bezpośredni
uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, dziekan na wniosek studenta może:

4.1. Wyrazić zgodę na zwiększenie liczby dopuszczalnych nieobecności studenta.

4.2. Wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.

4.3. Ustalić indywidualną organizację studiów

5. Dziekan przy uwzględnieniu rodzaju niepełnosprawności może także  zezwolić na udział:

5.1. Udział w zajęciach osób trzecich w szczególności występujących w charakterze tłumacza
języka migowego, stenotypisty, asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo i niewidomej.
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5.2. Korzystanie przez studenta niemogącego samodzielnie sporządzać notatek, z urządzeń
technicznych audiowizualnych i rejestrujących, umożliwiających mu pełne uczestnictwo w
zajęciach.

6. Student niepełnosprawny, któremu umożliwiono korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk
lub dźwięk i obraz, ma obowiązek złożyć pisemną deklarację o nienaruszaniu praw autorskich
do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystywaniu ich tylko na użytek prywatny.

7. Dziekan na wniosek niepełnosprawnego Studenta przy uwzględnieniu jego niepełnosprawności
może dokonać zmiany sposobu składania egzaminów i zaliczeń. W tym celu może wyrazić
zgodę na:

7.1. Wydłużenie czasu trwania danego egzaminu;

7.2. Zastosowanie w trakcie przeprowadzania egzaminu alternatywnej formy zapisu;

7.3. Zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną i na odwrót;

7.4. Zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.

7.5. Uczestnictwo w egzaminie tłumacza języka migowego, stenopisty, asystenta osoby
niepełnosprawnej ruchowej i niewidomej. (osoby te powinny mieć zgodę dziekana na
uczestnictwo w egzaminie lub w zaliczeniu).

ROZDZIAŁ XVI. NAGRODY
§ 40.

REKTOR ustala rodzaje i warunki przyznawania nagród rektorskich za wybitne wyniki w nauce, a
także w działalności kulturalnej, sportowej i społecznej.

ROZDZIAŁ XVII. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 41.

1. Student rezygnujący z kontynuowania studiów zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie
o rezygnacji.

2. W przypadku braku ww. oświadczenia następuje skreślenie z listy studentów.

§ 42.

1. Studentom, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2018/2019,oraz rozpoczęli studia
przed rokiem akademickim 2016/2017 po przyjęciu do wiadomości treści niniejszego
Regulaminu Studiów, poprzez Elektroniczny Program Zarządzania Uczelnią, przysługuje prawo
do rozwiązania umowy z Uczelnią w terminie do 30 września 2019r. Po upływie tego terminu
uznaje się, że Regulamin Studiów został przyjęty do akceptującej wiadomości.

2. Wznowienie studiów może nastąpić tylko na nowych zasadach. W takiej sytuacji dziekan
Uczelni wyrażając zgodę na wznowienie studiów określa efekty kształcenia uzyskane na
dotychczasowych studiach.

§ 43.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018r., poz. 1668.).


