UCHWAŁA NR 67/XVI/08
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2008 roku
w sprawie zmiany regulaminu studiów w PWSZ w Głogowie
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 161 ust. 4 w związku z art. 161 ust. 1 ustawy
z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się do Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy harmonogram zajęć opracowany dla kierunków

prowadzonych przez Instytut, zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu, ogłaszany jest co najmniej
7 dni przed rozpoczęciem semestru. Liczba zajęć w jednym dniu nie może przekroczyć ośmiu
godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Instytutu, liczba tych
zajęć może zostać zwiększona.’;
2) w § 2 w ust. 5 zd. pierwsze po słowach „który stanowi” dodaje się zwrot: „osobisty

(indywidualny)”;
3) w § 3 w ust. 3 skreśla się słowa „otrzymanych na egzaminach”;
4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Lista lektur obowiązujących do egzaminu oraz warunki

zaliczania poszczególnych zajęć muszą być podane przez prowadzących poszczególne przedmioty
na pierwszych zajęciach, wyłożone w Bibliotece Uczelnianej albo zamieszczone na stronie
internetowej Uczelni.”;
5) w § 4 ust. 3 po słowie zajęć dodaje się zwrot „danego przedmiotu”;
6) w § 4 ust. 5 pkt 1 po słowie „zajęciach” skreśla się przecinek i w to miejsce stawia się kropkę oraz
skreśla się słowa: „bez negatywnych konsekwencji dla studenta”;
7) w § 4 ust. 5 pkt 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Oddanie prac zaliczeniowych winno

nastąpić w terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed
zakończeniem zajęć w semestrze”;
8) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Brak zaliczenia z przedmiotu objętego egzaminem jest

równoznaczny z oceną niedostateczną z egzaminu z tego przedmiotu w pierwszym terminie.”;
9) w § 5 ust. 1 skreśla się zdanie drugie;
10) w § 5 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Student, za zgodą egzaminatora, może zdawać egzamin

przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej (w tzw. terminie zerowym).”;
11) w § 5 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „wyniki egzaminów i zaliczeń mogą być

publikowane na stronie internetowej Uczelni, jednakże wyłącznie za zgodą studenta i tylko
poprzez podanie numeru indeksu i oceny.”;
12) w § 5 w ust. 4 po słowie „ustala” dodaje się zwrot „na pierwszych zajęciach pierwszego roku

studiów”;

13) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Student zobowiązany jest w terminie trzech dni roboczych
od zakończenia sesji poprawkowej do złożenia w dziekanacie Uczelni indeksu oraz karty
okresowych osiągnięć studenta”;
14) w § 6 ust. 2 po słowach „Dyrektor Instytutu” stawia się kropkę i skreśla się słowa:

„w porozumieniu z kierownikami specjalności”;
15) w § 8 ust. 5 skreśla się słowo „niedostatecznej” i w to miejsce wpisuje się zwrot

„niesatysfakcjonującej studenta”;
16) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy student zgłasza zastrzeżenia do oceny

uzyskanej na egzaminie przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku do właściwego
Dyrektora Instytutu o zarządzenie egzaminu komisyjnego w sesji egzaminacyjnej”;
17) w § 10 ust. 1 po słowie dyscypliny dodaje się zwrot „(każda z tych osób ma prawo do zadawania

pytań egzaminowanemu)”;
18) w § 11 ust. 1 w pkt 3 zamiast kropki stawia się przecinek oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„powtarzanie przedmiotu.”;
19) w § 13 ust. 1 skreśla się słowa „jednego miesiąca” w to miejsce dodaje się zwrot „dwóch

miesięcy”
20) w § 13 ust. 3 skreśla się słowo „dwóch” w to miejsce dodaje się słowo „trzech”;
21) rozdział 2.1 „Powtarzanie roku” otrzymuje brzmienie: „Powtarzanie roku, semestru lub

przedmiotu”;
22) w § 15 po słowach powtarzania roku dodaje się zwrot „/semestru”;
23) w § 15 dotychczasowa treść stanowi ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Student może

uzyskać zgodę Dyrektora Instytutu na powtarzanie nie więcej niż jednego przedmiotu,
z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Przepisy §§ 6 – 10 stosuje się odpowiednio.”;
24) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę, o której mowa

w ust. 1, na powtarzanie przedmiotu z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na kolejnym
semestrze.”;
25) w § 17 ust. 5 skreśla się kropkę i stawia przecinek oraz dodaje się zwrot „a także w przypadku

niezgłoszenia przez studenta gotowości podjęcia studiów niezwłocznie po zakończeniu urlopu,
o którym mowa w § 27 ust. 7..”
26) dodaje się § 18a w brzmieniu: „W przypadku skreślenia studenta z listy studentów zwraca się

dokumenty stanowiące jego własność, jednak po uprzednim uregulowaniu przez niego wszystkich
zobowiązań wobec Uczelni.”;
27) po § 23 dodaje się rozdział 2.13 o nazwie: „Inne postanowienia dotyczące praw i obowiązków
studentów”;
28) dodaje się § 25a w brzmieniu: „Obowiązkiem studenta jest bezzwłoczne powiadomienie Uczelni

o każdej zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania oraz innych okolicznościach
istotnych dla dokumentowania procesu studiowania”;
29) w § 27 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W przypadku zaistnienia okoliczności

uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych studentowi, który uzyskał zaliczenie
pierwszego roku studiów, może być udzielony krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż jeden
miesiąc, lub długoterminowy, trwający jeden semestr lub jeden rok, urlop:”;
30) w § 27 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Student po zakończeniu urlopu ma obowiązek

niezwłocznego zgłoszenia gotowości podjęcia studiów”;
31) w § 29 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionej sytuacji, na

pisemny wniosek studenta, Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na zmianę tytułu pracy
dyplomowej, jednakże nie później niż 30 przed datą egzaminu dyplomowego.”;

32) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie

uzgodnionym z promotorem, nie później jednak niż do końca zajęć w ostatnim semestrze
studiów.”;
33) w § 36 ust. 2 kolumna pierwsza, wiersz drugi tabeli otrzymuje brzmienie: „4,55-5,00”, wiersz

trzeci otrzymuje brzmienie: „3,55 – 4,54”, wiersz czwarty otrzymuje brzmienie: „do 3,54”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi PWSZ w Głogowie, zobowiązując go jednocześnie do
przekazania tekstu uchwały ministrowi właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
§3
1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Zmiany wprowadzone do Regulaminu Studiów w PWSZ w Głogowie niniejszą uchwałą
obowiązują po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

