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Projekt jest współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacja stanowi element projektu Studenckie prawa – jasna sprawa!,  
organizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ze środków  
finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego  
Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku.



UPSWiN Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

UPW Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)

MNiSW  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RZTP Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 283 z późn. zm.).

RS Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.).

SKRÓTY
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

oddajemy w Wasze ręce poradnik dotyczący szczegółowych kwestii określanych przez  
regulaminy studiów na Waszych uczelniach. Zdajemy sobie sprawę z różnorodności  
polskiego sektora szkolnictwa wyższego, dlatego staraliśmy się przedstawić rozwiązania 
uniwersalne, możliwe do zastosowania na różnego typu uczelniach.
W niniejszej publikacji poruszone zostały kwestie dotyczące m. in. organizacji roku  
akademickiego, praw i obowiązków studenta, wpisów warunkowych czy urlopów. Oprócz 
omówienia regulacji podawaliśmy przykłady stosowanych już przepisów, które mogą  
służyć jako wzór. Ponadto podkreślaliśmy jakie kwestie z punktu widzenia studentów  
powinny być jasno określone. 
Mamy nadzieję, że lektura przybliży Wam zakres tematyczny, jaki powinien być  
uwzględniony w regulaminie studiów i umożliwi skonstruowanie regulacji w sposób jak  
najbardziej korzystny dla studentów. W razie wątpliwości pamiętajcie o możliwości  
zgłaszania proponowanych aktów prawnych do Parlamentu Studentów RP z prośbą  
o opinię – zachęcam do kontaktu na mail: sekretariat@psrp.org.pl.

Ze studenckim pozdrowieniem
Przewodniczący

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Dominik Leżański

WPROWADZENIE
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 Wejście w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spowodowało znaczące  
ograniczenie liczby przepisów, które określały do tej pory zakres materii regulowanej przez  
regulamin studiów. Dla przypomnienia, poza zagadnieniami określonymi poprzednią Ustawą  
Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), istotną rolę odgrywało 
także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25  
września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu  
studiów w uczelniach (Dz.U. 2014 poz. 1302). To właśnie to rozporządzenie  
w większości wyznaczało zakres regulacji, jaki znajdował się w regulaminach studiów  
z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory.
 Nowa ustawa nie przewiduje już wydania analogicznego rozporządzenia. Sama natomiast  
określa szeroko zakres niezbędnych regulacji, wskazując że regulamin  
studiów określa „organizację studiów oraz związane z nimi prawa  
i obowiązki studenta”. [art. 75 ust. 1 UPSWiN] Taka delegacja jest ogólna, lecz  
wskazuje jasno, że regulamin powinien określać zasadniczo wszystkie zagadnienia, które związane  
są z organizacją studiów i ich odbywaniem przez studenta, a w szczególności te, które wiążą się  
z jego prawami i obowiązkami. Same prawa i obowiązki powinny być zatem także w regulaminie  
określone.
 Wobec dość ogólnego odesłania w art. 75 ust. 1 UPSWiN, ustalenie zakresu zagadnień,  
które należy ująć w regulaminie studiów, może stanowić pewien problem. Z tego powodu warto  
- mimo wszystko - wesprzeć się nieobowiązującym już w/w rozporządzeniem, które w dużej  
mierze precyzuje te kwestie i w zasadzie nie stoi w sprzeczności z nową ustawą. Korzystając z tego  
rozporządzenia, można zatem przyjąć, że w regulaminie studiów powinny zostać określone  
następujące zagadnienia:

czas trwania oraz organizacja roku akademickiego – w zakresie niesprzecznym 
z ustawą i statutem, o ile sam statut nie reguluje tych zagadnień zgodnie z art. 66 
UPSWiN;

termin i sposób podawania do wiadomości studentów programów studiów;

prawa i obowiązki studentów związane z organizacją i tokiem studiów – np. w formie  
katalogu;

warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych, sposób i tryb odbywania studenc-
kich praktyk zawodowych oraz przygotowywania prac dyplomowych;

stosowane skale ocen;

stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem  

ZAKRES 
REGULACJI

R O Z D Z I A Ł 1
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Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS);

warunki przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce 

organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie 
z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć;

warunki odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów – wraz  
z doprecyzowaniem form tej organizacji;

sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego  
do szczególnych potrzeb studentów będących osobami z niepełnosprawnościami,  
w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju  
niepełnosprawności;

warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku  
potwierdzenia efektów uczenia się z uwzględnieniem indywidualnej organizacji 
studiów;

warunki i tryb realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów  
międzydziedzinowych;

warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach  
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami  
oraz zasady zaliczania tych zajęć;

zakres i warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeprowadzania sprawdzia-
nów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania 
prac dyplomowych w języku obcym;

tryb skreślania studenta z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia 
studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania 
rezygnacji ze studiów;

warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć, w tym czas trwania urlopu  
krótkoterminowego i długoterminowego, oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej  
nieobecności na zajęciach;

warunki zmiany kierunku lub formy studiów;

warunki i tryb uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w roku lub semestrze,  
w tym zaliczania studenckich praktyk zawodowych;

warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, w tym skład komisji  
przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz formy tego egzaminu,  
z uwzględnieniem udziału w egzaminie obserwatora wskazanego przez studenta;

sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń;

sposób i tryb udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów  
w następnym roku lub semestrze;

warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i tryb jego składania oraz sposób  

ZAKRES REGULACJI
R O Z D Z I A Ł 1
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ZAKRES REGULACJI
R O Z D Z I A Ł 1

obliczania wyniku studiów;

tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu  
dyplomowego;

warunki ukończenia studiów;

przepisy przejściowe dotyczące np. sytuacji studentów indywidualnych studiów  
międzydziedzinowych. 

 
 Oczywiście powyższy katalog zagadnień nie jest katalogiem pełnym. Nie jest także  
katalogiem wiążącym dla uczelni – niektóre z tych zagadnień mogą być w uczelni uregulowane  
w odrębnych aktach prawnych (np. część zagadnień dotyczących praktyk zawodowych może  
być uregulowana w regulaminie praktyk). Powyższa lista może jednak stanowić wsparcie  
w zapewnieniu regulaminowi studiów właściwej kompleksowości.
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 W zakresie przyjęcia regulaminu studiów przepisy UPSWiN w zasadzie  
nie wprowadziły żadnych zmian w stosunku do poprzedniej ustawy. [art. 75 ust. 2-5 UPSWiN]  
Tak jak dotychczas regulamin studiów jest uchwalany co najmniej na 5 miesięcy przed  
rozpoczęciem roku akademickiego, czyli najpóźniej do dnia 1 maja. Termin ten jest stały  
dla wszystkich uczelni, ze względu na ustawowe określenie dnia rozpoczęcia roku  
akademickiego na 1 października. [art. 66 UPSWiN]
 Przyjęcie regulaminu studiów następuje w drodze uchwały senatu - jest to wyłączna  
kompetencja senatu, której nie można scedować na inny organ uczelni np. rektora.  
Po przyjęciu uchwały przez senat następuje 3-miesięczny okres, w trakcie którego powinno  
dojść do uzgodnienia treści regulaminu z samorządem studenckim. Uzgodnienie w zasadzie  
może zostać dokonane także przed formalnym uchwaleniem regulaminu studiów – ważne  
jednak, aby uzgodnienie dotyczyło takiej samej treści regulaminu. 
 Forma uzgodnienia może być dowolna, przy czym fakt uzgodnienia  
powinien być udokumentowany na piśmie np. poprzez adnotację „uzgodniono”  
na uchwale senatu wraz z pieczęcią lub podpisem właściwego przedstawiciela  
samorządu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że uzgodnienie nie jest tym  
samym co zaopiniowanie. W przeciwieństwie bowiem do zasięgnięcia opinii/zaopiniowania,  
uzgodnienie ma tu charakter wiążący w sprawie. Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku  
brak zgody (wyrażony lub niewyrażony) oznacza, że do uzgodnienia nie doszło. Nie wolno  
w tej kwestii domniemywać, że doszło do uzgodnienia w sposób milczący, nawet jeżeli samorząd 
nie wyraził oficjalnego stanowiska.
 W powyższej kwestii istotne znaczenie odgrywają także regulacje regulaminu  
samorządu studenckiego, które powinny określać który z organów samorządu jest  
właściwy do dokonania takiego uzgodnienia lub w jakim trybie powinno to nastąpić 
 (np. uzgodnienia dokonuje przewodniczący samorządu na podstawie uchwały organu  
uchwałodawczego). Podkreślić też należy, że przedstawiciele studentów w senacie  
nie są (co do zasady) odrębnym organem samorządu studenckiego, zatem samodzielnie  
nie mogą dokonywać uzgodnienia bez wyraźnej podstawy prawnej (regulamin samorządu lub inne 
regulacje). 
 W przypadku, gdy w ustawowym terminie (3 miesiące) nie dojdzie do uzgodnienia treści, 
regulamin może zostać usankcjonowany prawnie w wyniku ponownego podjęcia uchwały przez 
senat, przy czym w tym przypadku do podjęcia uchwały konieczne jest uzyskanie większości  
kwalifikowanej co najmniej 2/3 statutowego składu senatu. W razie uzyskania takiej większości 
regulamin studiów uznaje się za prawidłowo uchwalony nawet bez uzgodnienia z samorządem.
 Niezależnie od zmian lub korekt w trakcie roku akademickiego (z wyłączeniem omyłek  
pisarskich), regulamin studiów w nowym brzmieniu wchodzi w życie z początkiem kolejnego roku 
akademickiego, tj. z dniem 1 października – nie jest dopuszczalne uchwalenie regulaminu z datą 
wsteczną.

TRYB PRZYJĘCIA 
REGULAMINU STUDIÓW

R O Z D Z I A Ł 2
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 Ze względu na specyficzny charakter roku akademickiego 2018/2019, ustawodawca  
zdecydował się zmodyfikować powyższe zasady uchwalania regulaminu studiów, dopuszczając 
jego uchwalenie w późniejszym terminie. [art. 263 ust. 1 UPW] Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy 
wprowadzającej oraz oficjalną interpretacją MNiSW, uchwalenie nowych regulaminów – zgodnych 
z UPSWiN – możliwe jest aż do 30 września 2019 r.

Na koniec należy także wskazać, że zmiana regulaminu studiów może nastąpić w dwojaki sposób:

nowelizacja, czyli zmiana określonych przepisów dotychczasowego regulaminu;

uchwalenie nowego regulaminu studiów w całości i uchylenie tym samym  
dotychczasowego.

 
 Niezależnie jednak od wybranej opcji, omówiony wyżej tryb należy stosować  
w odpowiedni sposób. Warto jednak pamiętać, aby w przypadku nowelizowania regulaminu zadbać  
o sporządzenie jego wersji ujednoliconej, która będzie uwzględniać aktualną treść regulaminu  
z wszystkimi obowiązującymi zmianami.

TRYB PRZYJĘCIA REGULAMINU STUDIÓW
R O Z D Z I A Ł 2

1
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 Nowa ustawa wprowadziła stosunkowo niewiele zmian w zakresie procedur administracyj-
nych toczących się wobec studentów, jednakże niektóre z nich mają szczególnie istotne znaczenie.  
W zakresie indywidualnych spraw studenckich UPSWiN wprost wskazała bowiem przypadki,  
kiedy sprawę rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej, odróżniając je tym samym  
od wszystkich innych rozstrzygnięć. Do spraw tych zalicza się przede wszystkim:

odmowę przyjęcia na studia – regulowaną m.in. w uchwale rekrutacyjnej;  
[art. 72 ust. 3 UPSWiN]

przyznawanie świadczeń pomocy materialnej – regulowane w regulaminie świadczeń  
dla studentów; [art. 86 ust. 2 UPSWiN]

stwierdzenie nieważności dyplomu – regulowane w ustawie i ewentualnie w odrębnych  
przepisach; [art. 77 ust. 5 UPSWiN]

skreślenie z listy studentów – regulowane w regulaminie studiów. [art. 108 ust. 3 UPSWiN]

 Powyższe zagadnienia stanowią jednak tylko małą część różnego rodzaju rozstrzygnięć,  
które są wydawane w indywidualnych sprawach studenckich. Zaliczyć do nich można  
np. sprawy zgody na powtarzanie przedmiotu/semestru, zgody na przeniesienie między  
formami studiów, udzielenie urlopu itp. Jednak w tych przypadkach UPSWiN nie określa żadnych  
szczególnych obwarowań.

 Z powyższych kwestii wynika bardzo istotne zagadnienie dotyczące formy rozstrzygnięć,  
które w dużej mierze będą regulowane właśnie w regulaminie studiów. Otóż w przypadkach,  
w których UPSWiN wprost nakazuje rozstrzygnięcie w drodze decyzji administracyjnej, należy  
stosować bezpośrednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Taka decyzja zatem 
powinna w pełni odpowiadać m. in. wymogom art. 107 KPA, a postępowanie również powinno być  
prowadzone w oparciu o KPA. [art. 107 KPA] W pozostałych przypadkach natomiast  
kluczową rolę w kwestii trybu i formy rozstrzygania sprawy będzie miał właśnie regulamin  
studiów – takie rozstrzygnięcia nazywane są „rozstrzygnięciami wewnątrzzakładowymi”.  
Te rozstrzygnięcia bowiem nie muszą być podporządkowane tak restrykcyjnym regulacjom i mogą 
mieć mniej sformalizowaną formę – np. pisemnej adnotacji dziekana na wniesionym podaniu  
lub innej przewidzianej w regulaminie. W przeciwieństwie do decyzji administracyjnych,  
rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowe nie mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego,  
a przepisy regulaminowe nie muszą w takim przypadku przewidywać form ochronnych właściwych 
dla KPA – np. zasady dwuinstancyjności.

DECYZJE I ROZSTRZYGNIĘCIA  
W INDYWIDUALNYCH  
SPRAWACH

R O Z D Z I A Ł 3
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PRZYKŁAD

PRZYKŁAD

(…)
2. Indywidualne sprawy studenckie, o których mowa w ust. 1, dziekan załatwia  
w drodze pisemnego rozstrzygnięcia, które może mieć formę adnotacji sporządzonej 
na kserokopii wniosku studenta, zawierającej co najmniej treść rozstrzygnięcia, datę 
wydania i podpis dziekana.
3. O wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 2, student jest informowa-
ny niezwłocznie pocztą elektroniczną z wykorzystaniem wskazanego przez siebie  
adresu e-mail.

 Opracowując zatem nowy regulamin studiów należy mieć na względzie rozróżnienie  
w/w trybów, a w szczególności zwracać uwagę na właściwe określenie formy rozstrzygnięcia.  
Warto dodać, że w regulaminie studiów można wskazać, że do rozstrzygnięć niebędących  
decyzjami administracyjnymi w zakresie nieuregulowanym w regulaminie studiów stosuje się  
odpowiednio przepisy KPA, co pozwoli w pewnym stopniu ujednolicić sposób prowadzenia  
postępowań, przy zachowaniu określonych rozwiązań specyficznych dla danej uczelni.

(…)
3. Decyzje administracyjne i pozostałe rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach 
studenckich podejmuje prodziekan. 
4. Od decyzji administracyjnych prodziekana studentowi przysługuje odwołanie  
do  rektora.  Odwołanie składa się za pośrednictwem prodziekana, który wydał  
zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przekazując rektorowi 
odwołanie prodziekan przedstawia swoje stanowisko w sprawie. Decyzja rektora jest 
ostateczna.
5. Od rozstrzygnięcia prodziekana niebędącego decyzją administracyjną studentowi  
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek  
składa się do prodziekana, który wydał zaskarżoną decyzję,  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W przypadku utrzymania decyzji  
w mocy po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez prodziekana, studentowi służy  
odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Do wniesienia odwołania ust. 
4 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

DECYZJE I ROZSTRZYGNIĘCIA W INDYWIDUALNYCH 

SPRAWACH STUDENCKICH

R O Z D Z I A Ł 3
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DECYZJE I ROZSTRZYGNIĘCIA W INDYWIDUALNYCH 

SPRAWACH STUDENCKICH

R O Z D Z I A Ł 3

 Redagując przepisy regulaminu studiów należy zwrócić także szczególną uwagę na zmiany  
organizacyjno-ustrojowe w macierzystej uczelni. Wejście w życie UPSWiN w części uczelni  
spowodowało zdecydowane zmiany w strukturze organizacyjnej oraz strukturze zarządzania.  
W szczególności wprowadzenie roli tzw. „funkcji kierowniczej” zredefiniowało zasady  
przydzielania określonych kompetencji – także w sprawach studenckich. 
 W przypadku części uczelni całkowicie zmieniono dotychczasowe zakresy kompetencji  
dziekanów i prodziekanów (w niektórych przypadkach całkowicie zrezygnowano z takich funkcji).  
Należy o tym pamiętać redagując nowe przepisy regulaminu studiów i dopasować we właściwy sposób  
osoby, które będą rozstrzygać w sprawach określonych regulaminem studiów (nie muszą to być  
wyłącznie organy uczelni ani funkcje kierownicze – niektóre rozstrzygnięcia mogą być wydawane 
np. przez prowadzącego przedmiot).
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  Zagadnienie organizacji roku akademickiego jest często regulowane w regulaminie 
studiów, jednak należy zwrócić w tym zakresie uwagę na szczególne regulacje UPSWiN w tym  
zakresie. Zgodnie bowiem z art. 66 UPSWiN [art. 66 UPSWiN], rok akademicki trwa dwa  
semestry, rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września. Regulacje te dotyczą każdej  
uczelni niezależnie od jej statusu (publiczna lub niepubliczna). Oznacza to, że część uczelni będzie  
musiała w takim przypadku dostosować swoje regulacje wewnętrzne (dotychczas niektóre  
uczelnie stosowały system trymestralny, tj. trzy trymestry w ciągu 12 miesięcy zamiast  
typowych dwóch semestrów. Pozwalało to realizować studia w krótszym czasie i, choć mogło  
budzić wątpliwości, było akceptowane m.in. w ramach ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Ustawa  
w tym zakresie doprecyzowuje jednak, że uczelnia może dodatkowo uregulować szczegółowy  
podział roku akademickiego w ramach semestrów, przy czym musi to nastąpić w ramach statutu 
tej uczelni.

 

1. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się  
na dwa semestry: zimowy i letni. 
2. Rok akademicki obejmuje:

1)   okresy zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów;
2) sesje egzaminacyjne (okresy weryfikacji efektów uczenia się)  
wyznaczane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w okresach  
zajęć, o których mowa w pkt 1;
3)   inne okresy wolne od zajęć dydaktycznych, w szczególności przerwy 
świąteczne oraz przerwy między semestrami.

 Regulamin studiów może określać dodatkowe wytyczne lub regulacje, które określą  
kwestie organizacji roku akademickiego, np. wskazanie że organizacja roku akademickiego musi  
uwzględniać co najmniej 15 tygodni okresu zajęć dydaktycznych w ramach każdego z semestrów. 
Regulamin studiów może także określać sytuacje, kiedy wybrane zajęcia i praktyki zawodowe  
mogą odbywać się w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych – w takim przypadku warto  
jednak, aby statut przewidywał taką sytuację.
 Szczególnie warto wskazać w regulaminie studiów (jeżeli nie zostało to określone  
w statucie) tryb ustalenia szczegółowej organizacji określonego roku akademickiego  
(uwzględniający m. in. daty sesji egzaminacyjnych, daty składania prac dyplomowych, dni wolne 

ORGANIZACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO

R O Z D Z I A Ł 4
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od zajęć itp.). Organem właściwym do takiego określenia organizacji może być zarówno rektor  
(w drodze zarządzenia), jak i senat (w drodze uchwały) lub inny organ uczelni. Ustawa  
nie wyklucza również, aby właściwym podmiotem była osoba pełniąca określoną funkcję  
kierowniczą (np. prorektor właściwy ds. studenckich). Taki tryb może również uwzględniać udział 
przedstawicieli samorządu studenckiego w ustalaniu organizacji kolejnego roku.

Najpóźniej do dnia 1 czerwca rektor w porozumieniu z właściwym organem 
samorządu studenckiego określa organizację kolejnego roku akademickiego, 
uwzględniającą terminy rozpoczęcia i zakończenia okresu zajęć dydaktycznych, 
okresów sesji egzaminacyjnych, a także ze wskazaniem terminu dokonywania 
zapisów na zajęcia fakultatywne i rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym 
semestrze.

 

 W ramach regulaminu studiów warto uwzględnić także dodatkowe przepisy  
gwarantujące studentom transparentność i pełnię informacji dotyczących harmonogramu zajęć  
w nadchodzącym roku lub semestrze.

 

Dziekan co najmniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem semestru ogłasza 
rozkład i obsadę zajęć oraz sylabusy przedmiotów oferowanych przez wydział  
w tym semestrze.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
R O Z D Z I A Ł 4
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 Art. 85 UPSWiN określa katalog podstawowych praw studenta, do których zalicza  
prawo do: przenoszenia i uznawania punktów ECTS; odbywania studiów według indywidualnej  
organizacji studiów; usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć  
oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się 
określonych w programie studiów; zmiany kierunku studiów; przeniesienia na studia stacjonarne  
albo niestacjonarne; przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego  
przez studenta obserwatora; czy też powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających 
wyników w nauce. Co ważne jednak, korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach określonych 
w regulaminie studiów. [art. 85 ust. 1 UPSWiN]
Zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 75 ust. 1 UPSWiN [art. 75 ust. 1 UPSWiN]  
regulamin studiów powinien określać prawa i obowiązki studenta związane z organizacją  
studiów. Oznacza to zatem, że regulamin powinien doprecyzowywać zakres tych praw  
i obowiązków w oparciu o ustawowe regulacje.
 Choć w praktyce cała materia regulaminu studiów odnosi się do sfery praw i obowiązków 
studenta, warto wprowadzać do treści regulaminu przepisy, które w pewien sposób kompletują  
w jednym miejscu katalog takich praw i obowiązków.

 

Student ma prawo do:
1) zdobywania wiedzy, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych i korzystając  
z wszechstronnej pomocy nauczycieli akademickich, jednostek organizacyjnych 
i administracyjnych uczelni;
2) uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych, zespołów  
naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych uczelni;
3) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych  
w istniejących lub tworzonych, zgodnie z ustawą, kołach i organizacjach  
młodzieżowych oraz korzystania w tym celu z urządzeń i środków uczelni,  
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
4) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne uczelni  
za pośrednictwem swoich przedstawicieli;
5) korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich  
w czasie ich dyżurów dostępnych dla studentów wszystkich form studiów;
6) korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni;
 

PRAWA I OBOWIĄZKI  
STUDENTA  
- ZAGADNIENIA OGÓLNE

R O Z D Z I A Ł 5
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R O Z D Z I A Ł 5

7) informacji dotyczącej rozliczania poszczególnych etapów jego studiów,  
w tym również dostępnych w systemie informatycznym; 
8) wglądu do pisemnych prac mających wpływ na zaliczenie i ocenę  
końcową z modułu oraz do oceny pracy dyplomowej dokonanej przez  
promotora i recenzenta;
9) studiowania według indywidualnej organizacji studiów,
10) otrzymywania świadczeń pomocy materialnej i korzystania z zakwaterowa-
nia w domach studenckich na zasadach określonych odrębnymi regulaminami;
11) poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka wspólnoty 
uczelni;
12) udziału w procesie zapewniania i doskonaleniu jakości kształcenia  
w uczelni poprzez wyrażanie opinii na temat różnych aspektów jakości  
kształcenia z wykorzystaniem narzędzi stosowanych przez uczelnię;
13) przenoszenia i uznawania punktów ECTS;
14) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć  
oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych 
efektów uczenia się określonych w programie studiów;
15) zmiany kierunku studiów;
16) zmiany formy studiów;
17) przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego  
przez niego obserwatora;
18) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników  
w nauce;
19 innych świadczeń lub korzyści wynikających ze statusu studenta  
określonych odrębnymi przepisami.

1. Do obowiązków studenta należy postępowanie zgodne z treścią  
ślubowania i Regulaminem, a w szczególności: 

1) zdobywanie wiedzy i umiejętności;
2) poszanowanie godności wszystkich członków wspólnoty uczelni  
i dobrych obyczajów akademickich;
3) dbanie o dobre imię uczelni;
4) etyczne uzyskiwanie zaliczeń zajęć oraz przygotowywanie prac  
zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich;
5) przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów  
obowiązujących w uczelni;
6) poszanowanie mienia uczelni.

2. Student ma obowiązek:
6) uczestniczyć w zajęciach i zaliczeniach oraz przystępować do egzami-
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nów zgodnie z programem i planem studiów;
7) terminowo wypełniać powinności wobec uczelni, w szczególności 
wnosić należne opłaty, zapisywać się na zajęcia objęte planem studiów  
oraz dokonywać podpięć;
8) powiadomić niezwłocznie władze jednostki dydaktycznej o zmianie  
nazwiska, adresu i innych istotnych danych, zwłaszcza mających wpływ  
na uzyskiwanie stypendiów i innych rodzajów świadczeń finansowych;
9) korzystać z przyznanego konta pocztowego o domenie identyfikowanej  
z uczelnią oraz informatycznego systemu obsługi studiów.

 W tej grupie przepisów warto uwzględnić regulacje dotyczące możliwości dostosowywa-
nia procesu kształcenia do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Częstym rozwiązaniem 
jest przyznanie takiemu studentowi możliwości nagrywania zajęć lub robienia notatek w formie 
zdjęć. Szczególnie istotnym rozwiązaniem może być również zapewnienie możliwości uczestnictwa  
asystenta osoby z niepełnosprawnością lub tłumacza języka migowego w trakcie zaliczeń  
lub egzaminów.

1. Student z niepełnosprawnością, po poinformowaniu prowadzącego  
zajęcia, w zależności od rodzaju dysfunkcji wynikającej z niepełnosprawności  
może - na użytek osobisty - wykonywać notatki w formie alternatywnej  
- w  szczególności przez nagrywanie lub robienie zdjęć, a także korzystać  
z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki.
2. Jeżeli wynika to ze szczególnych potrzeb studenta z niepełnosprawnością, 
na jego wniosek w zaliczeniu lub egzaminie może wziąć udział asystent lub  
tłumacz języka migowego.

 Przy konstruowaniu tego typu katalogów praw i obowiązków bardzo trudne może być uję-
cie w nich kompleksowo wszystkich praw i obowiązków studenta. Z tego powodu rekomendowane 
jest zastosowanie w nich formy „katalogu otwartego”. Taki katalog stanowi wówczas zestaw przy-
kładowych praw i obowiązków (szczególnie tych najważniejszych). Otwarcie katalogu w powyż-
szych przykładach nastąpiło z wykorzystaniem sformułowania „w szczególności” albo z dodaniem 
na końcu katalogu odesłania do innych przypadków określonych odrębnymi przepisami. 
 Nie warto w niniejszym przypadku wyważać otwartych drzwi i „od zera” tworzyć tych  
regulacji. Znakomita większość dotychczasowych regulaminów studiów uwzględniała przepisy tego 
rodzaju, co pozwala wykorzystać te regulacje i wkomponować je do nowego regulaminu. Trzeba 
oczywiście pamiętać o uwzględnieniu zmian wynikających z wejścia w życie UPSWiN.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA - ZAGADNIENIA OGÓLNE
R O Z D Z I A Ł 5
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 Choć być może większość studentów wolałaby inaczej, to studia wymagają jednak  
co najmniej kilkukrotnego przetrwania sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. W tym zakresie  
regulamin studiów winien wprowadzać odpowiednie regulacje, które proces ten pozwolą  
w odpowiedni sposób ujednolicić i ustabilizować.

Skala ocen
 Pierwszym z zagadnień w tym obszarze jest stosowana skala ocen i zaliczeń, którą  
regulamin studiów powinien precyzyjnie określać. Szczególnie istotne jest w tym przypadku  
wzięcie pod uwagę faktu pełnej autonomii uczelni w zakresie stosowanych skal ocen.  
Oznacza to, że w części uczelni skala będzie rozciągać się od 2.0 do 5.0 (najczęściej), a w części  
np. od 2.0 do 5.5. Regulamin studiów powinien przewidywać takie sytuacje na wypadek  
przeniesienia się studenta z innej uczelni, w której stosowano odmienną skalę ocen.  
Wprowadzenie odpowiedniej regulacji lub przelicznika umożliwi właściwe przeliczenie jego  
dotychczasowych ocen w szczególności na potrzeby ustalenia średniej ocen (np. w celach  
stypendialnych lub dla ustalenia oceny końcowej ze studiów). 

1. Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się według następującej skali:

2. Otrzymanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z niezdaniem  
egzaminu lub niezaliczeniem przedmiotu.
3. W przypadku przeniesienia studenta z uczelni stosującej inną skalę ocen, 
uzyskane przez niego oceny inne niż wskazane w ust. 1 zaokrągla się zgodnie  
z zasadami matematycznymi do ocen wskazanych w ust. 1.

 

ZALICZANIE ZAJĘĆ  
I OKRESÓW STUDIÓW

R O Z D Z I A Ł 6

OCENA SŁOWNA OCENA LICZBOWA OCENA LITEROWA
bardzo dobry 5,0 A

dobry plus 4,5 B
dobry 4,0 C

dostateczny plus 3,5 D
dostateczny 3,0 E

niedostateczny 2,0 F
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Harmonogram sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
 Kolejnym z zagadnień o charakterze ogólnym jest harmonogram sesji zaliczeniowo-eg-
zaminacyjnej, czyli w zasadzie terminarz zaliczeń i egzaminów w sesji. Warto, by regulamin  
studiów określał jasno kto i w jaki sposób wyznacza terminy zaliczeń i egzaminów. Udział w tym  
procesie może mieć także przedstawiciel studentów np. starosta roku. Wartościowe może być także  
wprowadzenie regulacji ograniczającej możliwość wyznaczania terminów egzaminów do nie  
więcej niż jednego lub dwóch w trakcie jednego dnia, co ograniczy ewentualne kolizje terminów  
egzaminacyjnych.

Terminy zaliczeń i egzaminów z zajęć lub przedmiotów ustalają ich 
prowadzący w porozumieniu ze starostami poszczególnych lat studiów.  
W czasie sesji egzaminacyjnej dla określonego roku studiów nie można  
wyznaczyć więcej niż jeden egzamin w ciągu dnia.

 Z punktu widzenia organizacyjnego warto rozważyć również wprowadzenie regulacji  
dotyczących wyznaczania terminów egzaminów z odpowiednim wyprzedzeniem – np. co najmniej 
2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Forma egzaminu i zmiana jego terminu/odroczenie
 Kolejnymi istotnymi z punktu widzenia praw studenta są zagadnienia dotyczące  
bezpośrednio zaliczania egzaminów w trakcie sesji egzaminacyjnej. Przepisy UPSWiN  
nie określają w żaden sposób zasad zaliczania przedmiotów, przy czym należy pamiętać że egzamin 
 jest formą weryfikacji efektów uczenia się przewidzianych dla określonego przedmiotu. Powinien  
zatem swoją formą i zakresem odpowiadać tym efektom. 
 Wiele regulaminów studiów zawiera wartościowe regulacje pozwalające na zmianę  
terminu egzaminu w uzasadnionych przypadkach, co najczęściej następuje za zgodą dziekana  
lub prowadzącego na wniosek zainteresowanego studenta. Regulamin studiów powinien  
wyznaczać termin w jakim można zwrócić się z wnioskiem o zmianę terminu egzaminu.  
Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla studentów jest oczywiście umożliwienie wnioskowania  
do dnia samego egzaminu.

Na wniosek studenta, uzasadniony szczególną sytuacją zdrowotną lub  
osobistą, dziekan może wyznaczyć nowy termin egzaminu. W sytuacji, o której  
mowa w zdaniu poprzednim, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę charakteru 
terminu poprawkowego na podstawowy. Wniosek o zmianę terminu egzaminu 
należy złożyć nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
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Usprawiedliwienie nieobecności/Przywrócenie terminu egzaminu
 Pokrewnym do powyższego zagadnieniem jest kwestia usprawiedliwienia nieobecno-
ści na egzaminie zwana czasami przywróceniem terminu egzaminu. Instytucja ta stosowana jest 
przede wszystkim w sytuacjach, kiedy student bez swojej winy nie mógł stawić się na egzaminie  
w wyznaczonym terminie. Regulamin studiów powinien przewidywać taką możliwość  
określając jednocześnie termin na dostarczenie usprawiedliwienia oraz ewentualne wymagane  
dokumenty poświadczające brak winy studenta (np. zaświadczenie lekarskie). W tym zakresie  
warto usankcjonować w regulaminie możliwość uznawania także innych dokumentów  
potwierdzających przypadki losowe w wyniku których student do egzaminu w wyznaczonym  
terminie nie mógł przystąpić. Najczęściej termin na usprawiedliwienie  wynosi od 3 do 7 dni  
od dnia ustąpienia przyczyny nieobecności, co wydaje się być w pełni wystarczające.  
Wielokrotnie regulacje w tym zakresie uwzględniają również sankcje za nieusprawiedliwioną  
nieobecność na egzaminie w postaci tzw. „dwójki dziekańskiej”, która jest równoważna brakowi 
zaliczenia lub ocenie niedostatecznej uzyskanej z egzaminu. Czasami nieusprawiedliwiona  
nieobecność powoduje utratę możliwości podejścia do egzaminu poprawkowego, co oznacza  
że termin poprawkowy staje się pierwszym i ostatecznym terminem podejścia do zaliczenia  
lub egzaminu.

1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zaliczeniu lub 
egzaminie dziekan wyznacza nowy termin przypadający nie później niż siedem 
dni od zakończenia sesji poprawkowej. Student przedkłada udokumentowane 
usprawiedliwienie nieobecności w dziekanacie nie później niż w ciągu trzech dni 
od ustąpienia przyczyny nieobecności.
2. Studentowi, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin  
w wyznaczonym terminie lub nie uzyskał zaliczenia, dziekan wpisuje  
odpowiednio: ndst lub nzal. / Student, który bez usprawiedliwienia nie  
zgłosił się na egzamin w wyznaczonym terminie lub nie uzyskał zaliczenia, traci  
możliwość podejścia do terminu poprawkowego, a egzamin w terminie  
poprawkowym staje się egzaminem zdawanym w terminie podstawowym  
bez możliwości poprawy.

 Instytucje odroczenia i usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie mają za zadanie  
umożliwienie studentom zaliczenie sesji egzaminacyjnej w sytuacjach, kiedy nie mogą tego  
realizować w normalnych terminach – warto zatem szczególnie mocno zadbać o zamieszczenie 
odpowiednich przepisów w regulaminie studiów.

Egzamin komisyjny
 Kolejną z form zaliczeniowych przewidzianą wprost przepisami UPSWiN jest tzw. „egzamin 
komisyjny”. Sam egzamin komisyjny nie jest podstawową formą weryfikacji efektów uczenia się  
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i powinien być stosowany wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach, w których istnieją  
przesłanki do uznania, że przeprowadzenie egzaminu było z jakiegoś powodu wadliwe (np. zarzut 
braku obiektywizmu egzaminatora, błędne naliczenie punktów, zakres egzaminu nieadekwatny do 
wymogów przedstawionych w sylabusie itp.). Regulamin studiów powinien w tym zakresie określać 
kto i w jakim terminie może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, a także kto 
podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie. Częstą praktyką jest określanie terminu na złożenie 
wniosku w przedziale od 3 do 5 dni od ogłoszenia wyników egzaminu.

1. Na złożony w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu  
wniosek studenta zgłaszającego zastrzeżenia do bezstronności egzaminatora,  
sposobu przeprowadzenia lub przebiegu egzaminu dziekan może zarządzić ustny  
egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w ciągu 5 dni od daty złożenia 
wniosku.
2. Jeżeli zastrzeżenia studenta dotyczą egzaminu pisemnego, egzamin komi-
syjny może polegać na komisyjnym sprawdzeniu i ocenie pracy egzaminacyjnej.

 Kolejno regulamin powinien wskazywać precyzyjnie kto i w jakim charakterze bierze udział 
w egzaminie komisyjnym oraz jakie mogą być jego formy (np. komisyjne zweryfikowanie pracy 
pisemnej, egzamin ustny prowadzony ponownie przez komisję itp.). Jest to szczególnie istotne  
wobec art. 85 ust. 1 pkt 6 UPSWiN, który gwarantuje studentowi prawo uczestniczenia w egza-
minie komisyjnym przy udziale wskazanego przez siebie obserwatora na zasadach określonych  
w regulaminie studiów. [art. 85 ust. 1 pkt 6 UPSWiN] Regulamin ten powinien także odpowiednio 
uregulować sposób rozstrzygnięcia wyniku egzaminu komisyjnego.

1. W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą: dziekan jako prze-
wodniczący, dwóch egzaminatorów powołanych przez dziekana. W przypadku 
egzaminu w języku obcym w skład komisji wchodzą co najmniej dwie osoby  
znające ten język. W egzaminie komisyjnym w charakterze obserwatora,  
za zgodą dziekana, może uczestniczyć prowadzący, który przeprowadzał  
poprzedni egzamin.
2. Za zgodą studenta w egzaminie komisyjnym w charakterze obserwatorów 
mogą uczestniczyć przedstawiciel samorządu studenckiego i opiekun roku.  
W egzaminie komisyjnym w charakterze obserwatora może uczestniczyć osoba 
wskazana przez studenta. Dziekanat niezwłocznie powiadamia o terminie egza-
minu komisyjnego właściwy organ samorządu studenckiego oraz opiekuna roku.
3. O wyniku egzaminu komisja decyduje większością głosów, zmieniając bądź 
utrzymując w mocy ocenę, do której zgłoszono zastrzeżenia.
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 Wpis warunkowy stanowi rozwiązanie dla studentów, którzy nie zdołali zdać egzaminu  
z danego przedmiotu w sesji poprawkowej i nie zaliczyli danego semestru. W wyniku  
uzyskania wpisu warunkowego przez studenta, na jego wniosek, może on kontynuować warunkowo  
studia w kolejnym semestrze/roku studiów z koniecznością zaliczenia danego przedmiotu  
w terminie późniejszym. Regulamin studiów powinien w tym zakresie określać ramowe  
wymogi wskazujące przede wszystkim w jakich przypadkach warunkowy wpis będzie możliwy,  
a w jakich konieczne będzie powtarzanie etapu studiów lub wręcz skreślenie z listy studentów.  
Możliwość uzyskania wpisu warunkowego może być np. uzależniona od uzyskania w danym semestrze  
określonej liczby punktów ECTS z pozostałych przedmiotów. Konieczne jest także ustalenie  
w jakim terminie student musi zaliczyć dany przedmiot po uzyskaniu wpisu warunkowego  
– w ciągu następnego semestru lub całego roku. 

1. Student, który nie zaliczył wszystkich przedmiotów przewidzianych  
w planie studiów danego etapu studiów, może na swój wniosek zostać  
warunkowo wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli łączna liczba punktów ECTS 
przypisanych do niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 1/3 łącznej liczby 
punktów ECTS objętych planem studiów danego etapu.
2. Student nie może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów,  
jeżeli nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany  
otrzymując zgodę na warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów  
lub skierowanie na powtarzanie etapu studiów w przypadku, o którym mowa  
w § XXX.

 Niektóre regulaminy studiów przewidują szczególną formę warunkowego wpisu,  
polegającą na zgodzie na powtarzanie przedmiotu – szczególnie gdy student nie zaliczył tylko  
jednego przedmiotu.
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W sytuacjach szczególnych, jeżeli student nie zaliczył jednego przedmiotu,  
dziekan może pozwolić na powtarzanie przedmiotu, co jest równoznaczne  
z zaliczeniem semestru i przeniesieniem przedmiotu na kolejny rok akademicki. 
Jeżeli student po raz drugi nie zaliczy tego samego przedmiotu, dziekan wydaje 
decyzję o skreśleniu z listy studentów.

 W sytuacjach szczególnie skomplikowanych, kiedy niemożliwe będzie skorzystanie z wpisu 
warunkowego/powtarzania przedmiotu, konieczne może być powtórzenie całego etapu studiów 
(najczęściej semestru). W tym zakresie regulaminy studiów często określają limit na skorzystanie  
z tego prawa w ciągu całego okresu studiów (np. nie więcej niż 2 razy w ciągu studiów I stopnia  
i nie więcej niż raz w ciągu studiów II stopnia) oraz określają dodatkowe obostrzenia (np. brak 
możliwości skorzystania z wpisu warunkowego/powtarzania przedmiotu w trakcie powtarzania  
semestru). W przypadku powtarzania semestru, regulamin często precyzuje, że jest to  
równoznaczne z udzieleniem urlopu dziekańskiego na kolejny semestr (pomiędzy niezaliczonym 
semestrem a analogicznym powtarzanym w kolejnym roku akademickim). 

1. Student, który nie zaliczył wszystkich przedmiotów przewidzianych  
w planie studiów danego lub poprzedniego etapu studiów, może na swój  
wniosek zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów, jeżeli:

1) łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych  
przedmiotów przekracza 1/3 łącznej liczby punktów ECTS objętych planem 
studiów danego etapu studiów lub niezaliczenie przedmiotów uniemożliwia 
realizację programu studiów na kolejnym etapie studiów albo
2) nie zaliczył ostatniego etapu studiów albo
3) nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany otrzy-
mując zgodę na warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów.

2. Skierowanie na powtarzanie etapu studiów nie przysługuje studentowi, któ-
ry już raz został skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów.

 W kontekście powtarzania semestru studiów, wartościowe może być uregulowanie  
kwestii potwierdzania zaliczeń przedmiotów, które student zaliczył do tej pory. Nie będzie  
to wówczas wiązało się z ponownym uczestnictwem w zajęciach, które student uprzednio 
zdał/zaliczył. W takim przypadku warto jednak rozważyć wprowadzenie mechanizmu  
jakościowego w postaci minimalnej oceny jaka może zostać zatwierdzona.
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Student, który powtarza semestr, jest zobowiązany do złożenia egzaminów  
i uzyskania zaliczeń wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów.  
Na wniosek studenta dziekan podejmuje decyzję o uznaniu zaliczeń i egzaminów 
złożonych na ocenę co najmniej dobrą, z wyłączeniem przedmiotów zaliczanych 
w trybie egzaminów poprawkowych, pod warunkiem stwierdzenia zbieżności 
uzyskanych efektów uczenia się.
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 Wraz z wejściem w życie UPSWiN, wprowadzono nowe regulacje które mają  
zagwarantować studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami dodatkowe zabezpieczenie  
umożliwiające łatwiejsze pogodzenie studiów z sytuacją rodzinną. Gwarancji takich nie było  
w dotychczasowych przepisach ustawowych, zatem stanowić będą nowość także w regulaminach 
studiów.
 Mając na względzie powyższe należy pamiętać, że zgodnie z UPSWiN [art. 85 ust. 2 UPSWiN] 
studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na:

odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji 
studiów do czasu ich ukończenia;

urlop od zajęć, w tym urlop z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów 
uczenia się określonych w programie studiów.

 Co ważne, gwarancja wskazana w pkt 1 dotyczy tylko studentów stacjonarnych, choć  
w ramach swojej autonomii uczelnia może ją rozciągnąć na wszystkich studentów – w takim  
przypadku regulamin studiów powinien bezpośrednio to określić.
 W zakresie urlopu, o którym mowa w pkt 2, UPSWiN ogranicza jego zakres czasowy  
i wskazuje na tryb ubiegania się. W przypadku studentki w ciąży urlop przyznawany jest na 
okres do dnia urodzenia dziecka. W przypadku studenta będącego rodzicem urlop przyznawany 
jest na jego wniosek, który musi być złożony nie później niż rok od dnia urodzenia dziecka, przy 
czym jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, to urlop może być przedłużony do końca 
tego semestru. [art. 85 ust. 4 UPSWiN] Co ważne wniosek o taki urlop można złożyć wyłącznie  
w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka. [art. 85 ust. 3 UPSWiN] W praktyce oznacza to,  
że studentka w ciąży może na swój wniosek uzyskać urlop na cały czas trwania ciąży i kolejno na 
jeszcze jeden rok, jako osoba posiadająca status „studenta będącego rodzicem” (odrębny wniosek 
złożony po urodzeniu dziecka).

1. Student ma prawo do otrzymania urlopu długoterminowego w wypadku:
1) długotrwałej choroby,
2) podjęcia studiów w innej uczelni,
3) innych ważnych okoliczności uznanych przez dziekana.

1

2
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2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1 ma również studentka będąca  
w ciąży lub student będący rodzicem. Studentce w ciąży lub studentowi  
będącemu rodzicem nie można odmówić urlopu. 

Brak uregulowania tych zagadnień w regulaminie studiów nie uniemożliwi  
studentom-rodzicom korzystania z tych uprawnień, ponieważ w każdym przypadku będą mogli  
powoływać się bezpośrednio na przepisy UPSWiN, jako aktu normatywnego wyższego  
rzędu. Mimo wszystko warto zadbać, aby w nowym regulaminie uwzględnić właściwe gwarancje  
wynikające z nowych regulacji.
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 Prawo do odbywania studiów w ramach indywidualnej organizacji studiów jest jednym  
z podstawowych praw studenta określonych w art. 85 ust. 1 pkt 2 UPSWiN. [art. 85 ust. 1 pkt 2 
UPSWiN] Nie oznacza to jednak, że każdy student może z takiego uprawnienia skorzystać bez  
jakichkolwiek obostrzeń. Regulamin studiów może w tym zakresie bowiem wprowadzić  
określone obostrzenia.

 Na wstępie regulamin studiów powinien doprecyzować formy indywidualnej organizacji 
studiów stosowane w danej uczelni. Do najczęściej stosowanych form zalicza się:

indywidualny program studiów („IPS”);

indywidualny plan zajęć („IPZ”)

- przy czym ustawa nie narzuca takich form i uczelnia w granicach swojej autonomii może określić 
także więcej trybów indywidualnej organizacji studiów lub też ograniczyć tylko do jednej ogólnej.

 Poza wyszczególnieniem rodzajów indywidualnej organizacji, przepisy regulaminu powinny 
również precyzować ich charakter, tj. wskazywać z czym wiąże się dla studenta podjęcie którejś  
z wybranych opcji.

Indywidualny program studiów może polegać w szczególności na:
1) indywidualnym doborze przedmiotów, metod i form kształcenia,
2) wyznaczeniu opiekuna naukowego w celu indywidualnej współpracy,
3) umożliwienie realizacji zajęć nieobjętych programem studiów,
4) modyfikacji planu zajęć w sposób umożliwiający realizację  
obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości  
czasowych studenta
- i odbywa się pod kierunkiem opiekuna naukowego powoływanego  
przez dziekana.

Indywidualny plan zajęć może polegać na wyznaczeniu odmiennego planu  
studiów, w tym tygodniowego planu zajęć, przez wybór grupy lub godzin  
zajęć umożliwiających studentowi realizację obowiązującego programu  
studiów z dostosowaniem do jego potrzeb, w tym potrzeb wynikających  
z rodzaju niepełnosprawności.

1
2
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 Regulamin studiów w zakresie poszczególnych form indywidualnej organizacji studiów  
powinien odpowiednio uregulować zasady ich przydzielania. Analiza dotychczasowych  
regulaminów studiów pozwala wskazać, że dla IPS najczęściej stosuje się przesłanki  
„jakościowe” związane z wysokimi wynikami w nauce. W przypadku IPZ częściej natomiast  
stosowane są przesłanki obiektywne związane z indywidualną sytuacją faktyczną studenta.

1. Szczególnie uzdolnionym studentom, wyróżniającym się wynikami  
w nauce, umożliwia się studiowanie według IPS, pod opieką wybranego 
 nauczyciela akademickiego.
2. Zasady odbywania studiów według IPS określa dla studenta właściwa rada 
wydziału. Kwalifikację na studia według IPS prowadzi dziekan na wniosek  
studenta złożony przed rozpoczęciem semestru, biorąc pod uwagę postępy  
w nauce, zainteresowania i zdolności studenta.

Studia według indywidualnego planu zajęć może, za zgodą właściwego  
dziekana, odbywać:

1) student z niepełnosprawnością;
2) studentka w ciąży;
3) student będący rodzicem;
4 student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
5) student który wykaże inną ważną przyczynę, uznaną przez dziekana.

W zakresie prawa do indywidualnej organizacji studiów należy pamiętać szczególnie o nowych 
regulacjach gwarantujących takie uprawnienie studentkom w ciąży oraz studentom będącym  
rodzicami, o czym szerzej można dowiedzieć się w rozdziale 8 niniejszego poradnika.

 Regulamin studiów powinien odpowiednio uregulować tryb ubiegania się przez  
studenta o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, jak również ewentualne sankcje  
za nieprzestrzeganie zasad takiej organizacji. W tym zakresie często wskazuje się w regulaminie  
na możliwość cofnięcia zgody w przypadku, gdy np. student nie realizuje przyjętego  
indywidualnego programu studiów, co stwierdza się na podstawie opinii opiekuna naukowego  
takiego studenta.
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 Jednocześnie warto wskazać w regulaminie, czy przyznanie indywidualnej organizacji  
studiów (generalnie lub w określonej formie) ma lub może mieć wpływ na wydłużenie  
lub skrócenie okresu studiów. W tym zakresie często stosowane są klauzule wskazujące  
że przyznanie IPS lub IPZ nie może mieć wpływu na zmianę długości odbywania studiów.

Podjęcie indywidualnej organizacji studiów nie może prowadzić do wydłużenia 
okresu studiów.
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 Analogicznie jak w przypadku indywidualnej organizacji studiów, katalog podstawowych 
praw studenta w art. 86 ust. 1 pkt 3 UPSWiN gwarantuje studentom prawo do urlopów od  
zajęć, w tym urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów  
uczenia się określonych w programie studiów. [art. 86 ust. 1 pkt 3 UPSWiN] Przyznanie urlopu leży  
w gestii podmiotu wskazanego w regulaminie studiów. Dość powszechną praktyką w tym  
zakresie jest przyznawanie kompetencji decyzyjnych w tej sprawie dziekanowi lub prodziekanowi, 
przy czym w ramach autonomii uczelni można tę kwestię uregulować dowolnie.
 Do tej pory regulaminy studiów bardzo często dzieliły urlopy od zajęć pod kątem dwóch  
kryteriów – długości oraz podstawy udzielenia urlopu. Należy tu jednak wskazać, że przepisy 
UPSWiN i jej aktów wykonawczych nie nakazują dokonywania takich podziałów. 
 Urlopy krótkoterminowe najczęściej limitowane są okresem jednego miesiąca  
i obwarowane wymogiem zaliczenia nieobecności. Korzyścią jednak takiego urlopu było  
formalne usprawiedliwienie wszystkich nieobecności i umożliwienie ich uregulowania bez potrzeby  
negocjacji z prowadzącymi. Przeciwieństwem do takich urlopów są – znacznie częściej  
wykorzystywane – urlopy długoterminowe na semestr lub rok, zwane zwyczajowo „urlopami  
dziekańskimi” lub „dziekankami”.

1. Dziekan, na wniosek studenta, z ważnych powodów, może udzielić studen-
towi urlopu krótkoterminowego nieprzekraczającego okresu jednego miesiąca.
2. Urlop krótkoterminowy wymaga uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia  
terminu odrobienia zaległości programowych.
3. Urlop krótkoterminowy student może uzyskać maksymalnie raz w semestrze.
4. Urlop krótkoterminowy może być udzielony wyłącznie w okresie zajęć.  
Nie jest możliwe udzielenie urlopu krótkoterminowego na czas trwania sesji  
egzaminacyjnej.

Niezależnie od długości urlopu, regulamin studiów powinien określać przesłanki (choćby w formie 
katalogu otwartego) do udzielenia zgody na taki urlop. Do typowych rozwiązań w tym zakresie 
należą przede wszystkim:

obowiązek zaliczenia co najmniej pierwszego semestru/roku studiów;

uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza specjalisty – w przypadku urlopu  
ze względów zdrowotnych;

dostarczenia innego dokumentu potwierdzającego okoliczności losowe uzasadniające 
udzielenie zgody na urlop.

1
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 Czasami przepisy jako podstawę uzasadniającą prawo do urlopu obejmują wprost określone  
okoliczności takie jak ciąża i urodzenie dziecka lub podjęcie studiów na drugim lub kolejnym  
kierunku studiów. W tym zakresie należy szczególnie pamiętać o zmianach wynikających  
z UPSWiN, które studentkom w ciąży i wszystkim studentom będącym rodzicami gwarantują  
przyznanie urlopu jeżeli złożą wniosek w trybie przewidzianym przepisami – w takim przypadku 
nie można odmówić im zgody na urlop. [art. 85 ust. 3-4 UPSWiN] Należy tu pamiętać, że student 
będący rodzicem może złożyć wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka. Nie 
oznacza to, że okres urlopu musi się zakończyć wraz z pierwszymi urodzinami dziecka. 
 Urlopu dla studentki w ciąży należy udzielić na okres nie dłuższy niż do dnia urodzenia 
dziecka, a dla studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku. Jeżeli koniec urlopu 
wypadnie w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru, przy czym 
wniosek w tej sprawie powinien złożyć sam zainteresowany student.

 Opracowując przepisy regulaminu studiów w zakresie urlopów należy także pamiętać  
o szczególnej formie urlopu pozwalającej na przystępowanie do egzaminów i zaliczeń  
(weryfikacji efektów uczenia się). [art. 85 ust. 1 pkt 3 UPSWiN] Regulamin studiów winien te za-
sady choćby ramowo określać, szczególnie jeżeli ma być to uzależnione od zgody określonego  
podmiotu (np. dziekana) lub prawo to ma zostać ograniczone np. do części punktów ECTS. Niektóre  
regulaminy studiów dają w tym zakresie możliwość uczęszczania przez studenta na niektóre zajęcia 
w trakcie urlopu, co nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Jeżeli jednak uczelnia 
chce taką możliwość wprowadzić, powinna wskazać to w regulaminie.

1. W trakcie urlopu student za zgodą dziekana może realizować wybrane  
moduły, uczęszczając na zajęcia i podchodząc do weryfikacji efektów  
uczenia się w ramach tych modułów, za które można uzyskać nie więcej niż 12  
punktów ECTS oraz przystąpić do ich zaliczenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
osób, którym udzielono urlopu zdrowotnego, z wyjątkiem sytuacji wynikających  
ze wskazań lekarskich.
2. Niezaliczenie modułu, na realizację którego student uzyskał zgodę dziekana, 
powoduje konieczność jego powtórzenia.
3. Student może uzyskać zgodę dziekana na urlop dziekański lub  
okolicznościowy, który przewiduje możliwość przystąpienia do weryfikacji  
efektów uczenia się określonych w programie studiów, bez konieczności  
uczestnictwa w zajęciach. Przedmioty, których taka możliwość dotyczy,  
w każdym przypadku określa dziekan w porozumieniu z koordynatorami tych 
przedmiotów. Łączna liczba punktów ECTS przypisana przedmiotów, o których 
mowa w zdaniu poprzednim nie może być wyższa niż 10.
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Przeniesienie z innej uczelni i do innej uczelni
 Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3, przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej  
stanowi jedną z trzech podstawowych form przyjęcia na studia, obok rekrutacji oraz potwierdzania 
efektów uczenia się. [art. 69 ust. 1 pkt 3 UPSWiN] W praktyce ramowe zasady przenoszenia się  
z innej uczelni oraz do innej uczelni reguluje odpowiednio regulamin studiów, przy czym  
przepisy te są zazwyczaj stosunkowo lakoniczne. W tym zakresie należy przede wszystkim określić  
odrębnie kwestię przeniesienia z innej uczelni i odrębnie kwestię przeniesienia do innej uczelni.  
W obu przypadkach należy określić ewentualne wymogi lub ograniczenia (np. kwestię limitu  
przyjęć na studia w wyniku przeniesienia) oraz wskazać osoby decyzyjne w sprawie.

1. Student może uzyskać zgodę dziekana na przeniesienie się do innej  
uczelni, jeżeli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów  
obowiązujących w uczelni.
2. Student może być przyjęty na studia w uczelni w trybie przeniesienia  
z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana wyrażoną w drodze  
decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów  
obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 
3. Przyjęcie w drodze przeniesienia może nastąpić po zaliczeniu co najmniej 
jednego pełnego okresu studiów w uczelni, którą student opuszcza.

 Ze względu na międzyuczelniany wymiar przeniesienia, przepisy regulaminu studiów  
powinny także odpowiednio określać tryb przeniesienia uwzględniający zgodę drugiej uczelni  
na przeniesienie studenta (przede wszystkim w przypadku przyjęcia studenta przenoszonego  
z innej uczelni). Regulacje te powinny jednocześnie obligować studenta do przedstawienia  
pełnej dokumentacji dotychczasowego przebiegu studiów.
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Student ubiegający się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia, wraz  
z podaniem o przyjęcie, skierowanym do dziekana wydziału przyjmujące-
go, składa zgodę i opinię właściwej osoby kierującej jednostką organizacyjną  
uczelni, w której studiował oraz dokumentację dotychczasowego przebiegu  
studiów.

 Przedstawienie dokumentacji przebiegu studiów jest istotne nie tylko  
z formalno-prawnego punktu widzenia, ale także ze względu na konieczność weryfikacji uzyskanych  
dotychczas efektów uczenia się (w tym zaliczonych przedmiotów), której konsekwencją może być 
zaliczenie części przedmiotów lub wyznaczenie różnic programowych do zaliczenia.

1. Punkty ECTS uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów, oceny  
i moduły mogą zostać uznane w całości w miejsce modułów w programie  
studiów kierunku, na który student się przenosi, pod warunkiem zbieżności 
efektów uczenia się dla programów studiów w obu uczelniach.
2. W przypadku różnicy efektów uczenia się możliwe jest uznanie części  
dotychczas zrealizowanego programu studiów i wskazanie modułów  
koniecznych do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.
3. Decyzję o uznaniu efektów uczenia się i punktów ECTS w przypadkach,  
o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje dziekan.

Zmiana kierunku lub formy studiów
 Zmiana kierunku studiów jak również przeniesienie z formy stacjonarnej  
na niestacjonarną lub odwrotnie zostały wpisane do katalogu podstawowych praw studenta  
określonych w art. 85 UPSWiN. [art. 85 ust. 1 pkt 4-5 UPSWiN] Oznacza to, że odpowiednie  
regulacje w tym zakresie powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie  
w regulaminie studiów. W tym zakresie na wstępie należy podkreślić,  
że uczelnia w ramach swojej autonomii może powyższe uprawnienia w pewien sposób  
ograniczać z uwzględnieniem swojej specyfiki funkcjonowania. Regulamin powinien zatem  
precyzyjnie określać wymagania i tryb korzystania z tych uprawnień oraz wskazywać podmiot  
właściwy do rozstrzygnięcia. W przypadku zmiany kierunków studiów należy także mieć  
na względzie różnice programowe lub możliwość zaliczenia części przedmiotów – przepisy  
powinny zatem wprost regulować to zagadnienie lub odsyłać do odpowiednich przepisów  
np. wskazanych w części dotyczącej przenoszenia się studenta z innej uczelni.
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1. Student może ubiegać się o zmianę kierunku lub formy studiów w Uczelni.
2. Zmiana kierunku możliwa jest po zaliczeniu co najmniej jednego roku stu-
diów i odbywa się za zgodą właściwych prodziekanów.
3. Student może ubiegać się o zmianę formy studiów, w której kierunek jest 
realizowany, po zaliczeniu co najmniej jednego semestru studiów. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje dziekan.
4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 i 3, przepisy § XXX stosuje się 
odpowiednio.
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 Instytucja wznowienia (zwana czasami reaktywacją) polega na przywróceniu studenta 
na listę studentów po tym jak przerwał on kształcenie na studiach i został z tej listy skreślony.  
Szczególnie często wznowienie stosowane było w przypadkach skreślenia z listy studentów ze 
względu na niezłożenie pracy dyplomowej w terminie, co pozwalało obronić tę pracę i formalnie 
ukończyć studia. Po wejściu w życie UPSWiN dopuszczalność wznawiania studiów budzi nadal 
szereg wątpliwości prawnych - w przeciwieństwie bowiem do przepisów obowiązujących przed  
1 października 2018 r., UPSWiN i jej akty wykonawcze nie przewidują takiego trybu. Same  
wątpliwości budzi tu fakt, że wznowienie regulowane wyłącznie przepisami prawa  
wewnętrznego uczelni (bez podstawy z przepisów prawa powszechnie obowiązującego) dotyczy  
w rzeczywistości osób, które znajdują się poza stosunkiem prawnym z uczelnią (nie są  
użytkownikami zakładu administracyjnego jakim jest uczelnia).
 Niezależnie od powyższych wątpliwości MNiSW w ramach interpretacji wskazało,  
że pozbawienie uczelni prawa do wznawiania na studia nie było intencją ustawodawcy i tryb 
ten może być stosowany, o ile regulamin studiów to dopuści. Oznacza to, że chcąc podtrzymać  
możliwość wznawiania studentów na studia należy w regulaminie uwzględnić odpowiednie  
przepisy określające przede wszystkim wymogi zastosowania takiego trybu, sam tryb oraz  
podmiot odpowiedzialny za rozstrzygnięcie sprawy.

1. Dziekan może, na uzasadniony wniosek studenta skreślonego z listy  
studentów, wznowić jego studia biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki  
w nauce studenta i okres, jaki minął od dnia skreślenia go z listy studentów 
oraz zmiany programu studiów w tym czasie. W takim przypadku wznowienie  
następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony,  
z zachowaniem rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów.  
Za zgodą studenta Dziekan może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie 
studiów, niż ten, z którego został skreślony.
2. Wznowienie studiów jest dopuszczalne tylko w stosunku do osoby, która 
została skreślona z listy studentów uczelni, z wyjątkiem skreślenia z powodu 
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. Wznowienie nie jest możliwe, 
gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów 
upłynęło więcej niż 5 lat.

W związku z upływem czasu i częstymi korektami programów studiów wręcz niemożliwe jest 
wznowienie studenta na dokładnie taki sam (niezmieniony) program studiów. Regulamin studiów 
winien takie przypadki przewidywać wskazując możliwość wyznaczenia ewentualnych różnic  
programowych. 
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Jeśli w roku akademickim, w którym student wznawia studia, obowiązuje inny 
program studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów, student 
zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych przez  
właściwego prodziekana.

Uregulowania wymaga także kwestia braku możliwości wznowienia studiów na danym kierunku, 
jeżeli uczelnia kierunku tego już nie prowadzi. 

1. W przypadku, gdy studia, z których student został skreślony, nie są już  
prowadzone, Rektor może wyrazić zgodę na wznowienie na innym kierunku  
studiów. Rektor ustala liczbę punktów ECTS i różnice programowe wymaga-
ne do realizacji programu wznowionych studiów oraz wyznacza etap studiów,  
na który osoba zostanie wznowiona. Warunkiem wznowienia na studia  
drugiego stopnia jest posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera  
lub równorzędnego.
2. W przypadku, gdy studia niestacjonarne, z których student został skreślony, 
nie są już prowadzone, dziekan może wznowić jego studia w formie stacjonarnej.

Dość szczególnym przypadkiem wznowienia, uwzględnianym w regulaminach studiów,  
jest przypadek wznowienia osoby, która uzyskała tzw. „absolutorium” tj. spełniła wszystkie  
wymagania określone w programie studiów do ukończenia studiów, jednak z powodu  
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego 
 seminarium dyplomowego lub analogicznego przedmiotu. W takich sytuacjach regulamin może 
dopuścić wznowienie na studia wyłącznie w celu złożenia pracy i egzaminu dyplomowego.

1. Osoba, która uzyskała absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie  
wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia  
pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego  
seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do  
złożenia pracy dyplomowej, może w okresie nieprzekraczającym dwóch  
lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie  
studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.  
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Prodziekan, w porozumieniu z osobą kierującą pracą dyplomową, może  
zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium  
dyplomowego. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne 
wznowienie jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy  
zostali skreśleni z powodu niezłożenia w przewidzianym terminie egzaminu  
dyplomowego i złożyli wniosek o wznowienie studiów w okresie  
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia.
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Praca dyplomowa
 W zakresie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego dotychczasowe przepisy  
regulaminów studiów miały głównie charakter informacyjny i powielały częściowo przepisy  
ustawowe. Wyjaśniały zatem czym jest praca dyplomowa i co jest wymagane do ukończenia  
studiów. W tym zakresie należy pamiętać o ustawowej definicji pracy dyplomowej, zgodnie  
z którą praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego,  
artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym 
ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu 
oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. [art. 76 ust. 2 UPSWiN]
 Regulamin studiów w części dotyczącej pracy dyplomowej powinien przede wszystkim 
określić podstawowe zasady jej przygotowywania i składania. Oznacza to, że należy określić  
w regulaminie zasady powoływania promotorów prac (z zastrzeżeniem przypadku studiów  
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, gdzie praca dyplomowa musi być  
przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora), ewentualne 
zasady zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz kwestię terminów i formy ich składania. 

1. Praca dyplomowa, w tym projekt dyplomowy, wykonywane są przez  
studenta pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł  
profesora lub stopień doktora habilitowanego. Za zgodą właściwej rady  
wydziału promotorem pracy może być osoba ze stopniem doktora, także spoza 
wspólnoty uczelni. 
2. Do recenzentów prac dyplomowych stosuje się odpowiednio postanowienia 
ust. 1. Zasady powoływania recenzentów określa rada wydziału.
3. Tematy prac dyplomowych oraz promotorów prac zatwierdza dziekan,  
na podstawie wytycznych właściwej rady programowej.
4. Student powinien wybrać temat pracy dyplomowej magisterskiej nie  
później niż jeden rok, a pracy dyplomowej inżynierskiej, licencjackiej lub projektu  
dyplomowego nie później niż jeden semestr przed planowym terminem  
ukończenia studiów. 
5. Praca dyplomowa może być – za zgodą dziekana - przygotowana  
w języku obcym. Do pracy w języku obcym student załącza obszerne  
streszczenie w języku polskim.
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Odnosząc się do terminów składania pracy dyplomowej, wartościowe może być uregulowanie 
możliwości przedłużania terminu na złożenie pracy, co nierzadko bardzo się studentom przydaje.

1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż:
1) do dnia 15 lutego - dla studiów kończących się semestrem  
zimowym;
2) do dnia 15 czerwca - dla studiów kończących się semestrem letnim.

2. Dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora może  
przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 6 miesięcy od terminu  
określonego w ust. 1.

Egzamin dyplomowy
  Regulamin studiów powinien precyzować zasady dopuszczania i organizowania  
(a czasami także przebiegu) egzaminów dyplomowych, w tym skład komisji przeprowadzającej  
egzamin dyplomowy. 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed co najmniej trzyosobową  
komisją dyplomową powołaną przez dziekana. Dopuszcza się powołanie kilku  
komisji dyplomowych, oceniających poszczególne komponenty pracy  
dyplomowej. Dziekan przewodniczy lub wyznacza innego przewodniczącego 
dyplomowej komisji egzaminacyjnej.
2. W skład komisji dyplomowej wchodzi nauczyciel akademicki, pod kierunkiem 
którego praca została przygotowana.

 W zakresie wymogów dopuszczenia do obrony najczęściej stosowane są dwa  
podstawowe wymogi, tj. uzyskanie wszystkich zaliczeń z modułów/przedmiotów  
wymaganych programem studiów oraz złożenie w terminie pracy dyplomowej wraz  
z wymaganymi załącznikami. Same wzory załączników mogą w tym przypadku stanowić  
załącznik do regulaminu studiów lub ewentualnie być określone odrębnym zarządzeniem,  
do którego regulamin studiów odeśle.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć i praktyk oraz zdanie wszystkich  
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egzaminów przewidzianych w programie studiów;
2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.

2. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym jednego 
miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej, z wyłączeniem okresu od 15 lipca 
do 31 sierpnia, jednak nie później niż do 31 marca dla studiów kończących się  
w semestrze zimowym i do 30 września dla studiów kończących się  
w semestrze letnim.
3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed  
komisją powołaną przez dziekana. W przypadku egzaminu dyplomowego w języku  
obcym w skład komisji wchodzą co najmniej dwie osoby znające ten język.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa 
dziekan.

Ze względu na wagę egzaminu dyplomowego regulamin studiów powinien również jasno określać 
zasady ustalania wyniku tego egzaminu oraz skutki ewentualnego niezdania.

1. Wynik egzaminu dyplomowego, bezpośrednio po jego zakończeniu,  
ogłasza przewodniczący komisji w obecności jej członków i dyplomanta.
2. Egzamin dyplomowy uznaje się za zdany po uzyskaniu oceny  
pozytywnej za każde z pytań egzaminacyjnych. Ocena egzaminu dyplomowego 
jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych za każde z pytań i podawana jest  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami  
zaokrąglania matematycznego.
3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego  
lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu  
w wyznaczonym terminie prodziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako 
ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po miesiącu  
od daty pierwszego egzaminu i nie później niż po upływie trzech miesięcy.
4. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu w drugim terminie,  
prodziekan skreśla studenta z listy studentów.

Ukończenie studiów
 W zakresie ukończenia studiów, poza wymogiem uzyskania określonej liczby punktów ECTS, 
złożeniem egzaminu dyplomowego i pozytywną oceną pracy dyplomowej (na studiach I stopnia  
nie jest obowiązkowa, lecz może być wymagana programem studiów) [art. 76 ust. 1 UPSWiN]  
kluczowe jest ustalenie ostatecznego wyniku studiów, wyrażanego najczęściej oceną  
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z wykorzystaniem średnich. Najczęściej na ocenę końcową ze studiów składają się średnia ocen  
ze studiów, ocena z pracy dyplomowej oraz ocena z egzaminu dyplomowego, a w przypadku  
kierunków studiów niekończących się pracą dyplomową lub egzaminem dyplomowym  
(np. weterynaria) podstawą do ustalenia oceny końcowej stanowi wprost średnia ze studiów.  
Poszczególnym komponentom oceny przypisuje się wówczas często odpowiednią wagę.

1. Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów są:
1) średnia ze studiów, z modułów i innych zajęć przewidzianych  
programem studiów dla danego kierunku studiów zgodna z § XXX;
2) ocena z pracy dyplomowej – jeżeli program studiów przewiduje pracę 
dyplomową;
3) ocena z egzaminu dyplomowego.

2. Końcowy wynik studiów stanowi 
1) sumę 1/2 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1 oraz po 1/4 ocen  
wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 - dla kierunków dla których w programie 
studiów przewidziana jest praca dyplomowa;
2) sumę 1/2 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 1 oraz 1/2 oceny wymienionej 
w ust. 1 pkt. 3 – dla pozostałych kierunków.

 W kontekście obliczenia średniej ze studiów warto zwrócić uwagę na różne praktyki  
w tym zakresie. Większość uczelni oblicza tę średnią jako średnią arytmetyczną wszystkich  
wystawionych ocen w toku studiów. Część uczelni jednak stosuje z powodzeniem średnią  
ważoną uwzględniającą wymiar punktów ECTS poszczególnych przedmiotów.

1. Średnia ocena za określony okres studiów (semestr, rok, studia) jest średnią 
arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen końcowych z modułów objętych 
programem studiów danego kierunku w danym okresie.
2. Do średniej ocen w danym okresie nie wlicza się ocen z modułów  
dodatkowych, które student studiuje za zgodą dziekana poza swoim programem 
studiów.
3. Średnia ocena podawana jest zgodnie z zasadami zaokrąglenia  
matematycznego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Średnia ocen za dany okres (semestr lub rok studiów) jest średnią ważoną 
ocen z przedmiotów/modułów zaliczanych w danym okresie. Ocenie danego  
przedmiotu/modułu przypisuje się wagę równą liczbie punktów ECTS  
przyporządkowanych danemu modułowi. Średnią ocen oblicza się według  
wzoru:

 
średnia ocen=

 

 Na podstawie końcowego wyniku studiów ustala się dopiero ostateczną ocenę wpisywaną 
na dyplomie ukończenia studiów. W tym celu najczęściej stosuje się prostą tabelę z przedziałami 
wyników odpowiadającymi właściwym ocenom.

 Kolejny istotny element regulaminu studiów, który jest częściowo uregulowany  
w przepisach UPSWiN to dotyczy dyplomu. Przepisy wyznaczają w tym przypadku  
sztywny 30-dniowy termin na otrzymanie dyplomu. [art. 77 ust. 2 UPSWiN] Termin ten oblicza  
się od dnia ukończenia studiów, którym jest data złożenia egzaminu dyplomowego,  
w przypadku studiów na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – data  
złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów  
na kierunkach farmacja i fizjoterapia – data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów 
praktyki. [art. 76 ust. 7 UPSWiN]

∑(ocena*punkty ECTS)

∑(punkty ECTS)
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 Nowa ustawa wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie skreślenia z listy studentów. 
Podstawową z nich jest wymóg rozstrzygania w takich sprawach w drodze decyzji administracyj-
nej, do której wprost stosuje się przepisy KPA, co zostało już omówione w niniejszym poradniku.
 Zmianie uległy przesłanki do skreślenia z listy studentów, które nadal podzielone są  
na przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia z listy. I tak zgodnie z art. 108 UPSWiN 
studenta obligatoryjnie skreśla się z listy studentów w przypadku: [art. 108 ust. 1 UPSWiN]

niepodjęcia studiów;

rezygnacji ze studiów;

niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

Student może być także skreślony z listy studentów w przypadku: [art. 108 ust. 2 UPSWiN]

stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;

stwierdzenia braku postępów w nauce;

nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

 Dotychczasowe regulacje nakazywały, aby regulamin studiów precyzował tryb  
skreślania studenta z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób  
i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów.  
Z uwagi na brak innych regulacji w tym zakresie należy uznać, że regulamin studiów w dalszym ciągu  
jest właściwym miejscem na tego typu doprecyzowania, które wobec ogólnych przesłanek  
ustawowych są wręcz konieczne. 
 W zakresie niepodjęcia studiów najczęściej stosowaną przesłanką stwierdzenia jest  
niezłożenie ślubowania w wyznaczonym terminie, które jest bezwzględnie wymagane  
dla uzyskania pełni praw studenta. Do czasu złożenia ślubowania możemy co prawda mówić  
bardziej o osobie wpisanej na listę studentów, jednakże zgodnie z interpretacją MNiSW,  
do takich osób również stosuje się przepisy o skreśleniu z listy studentów - mimo iż przepis  
art. 108 odnosi się bezpośrednio do studentów przez sformułowanie „studenta skreśla się…”  
to należy przyjąć interpretację, że skoro osoba została wpisana na listę studentów, to można ją  
z tej listy także skreślić. Doprecyzowanie tych regulacji jest przedmiotem działań PSRP  
związanych z ewentualną nowelizacją UPSWiN. Alternatywnie stosuje się także warunki  
związane z odbiorem legitymacji studenckiej lub dopełnieniem innych obowiązków typowych  
dla podjęcia studiów.
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1. Niepodjęcie studiów stwierdza się, gdy w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia 
roku akademickiego student nie dopełni wszystkich następujących czynności:

1) złożenie ślubowania;
2) odbiór legitymacji studenckiej lub złożenie oświadczenia o rezygnacji  
z legitymacji studenckiej;
3) dostarczenie właściwego orzeczenia lekarskiego, o ile jest ono  
wymagane. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek studenta, dziekan może 
przedłużyć termin na dopełnienie czynności, o których mowa w ust. 1.

 Istotne jest doprecyzowanie formy złożenia rezygnacji ze studiów, żeby nie budziła  
ona wątpliwości, w szczególności z punktu widzenia ważności takiej rezygnacji. Najczęściej  
stosowana jest tu reguła pisemności rezygnacji.

Rezygnacja ze studiów jest stwierdzana w przypadku:
1) złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów;
2) niezgłoszenia się do dziekanatu w celu potwierdzenia przydziału  
do grupy zajęciowej w przypadku studenta powracającego z urlopu  
lub studenta oczekującego na powtarzanie semestru lub roku;
3) niedostarczenia orzeczenia lekarskiego w przypadku studenta  
powracającego z urlopu zdrowotnego – o ile było ono wymagane  
do podjęcia studiów.

Następną z przesłanek skreślenia z listy studentów wartą doprecyzowania w regulaminie  
studiów jest stwierdzenie braku udziału w obowiązkowych zajęciach. Pomocne w tym zakresie  
jest ogólne uregulowanie w regulaminie studiów limitu nieobecności na obowiązkowych zajęciach 
(np. nie więcej niż 20% obecności). Ewentualne możliwe jest również odesłanie w tym zakresie  
do wymogów określanych indywidualnie przez prowadzącego w ramach sylabusa. Redagując  
przepis w tym zakresie można także zadbać o obowiązkową weryfikowalność np. na podstawie  
list obecności.

44



PRZYKŁAD

Brak udziału w obowiązkowych zajęciach stwierdza się w przypadku  
potwierdzenia przez co najmniej 3 nauczycieli akademickich na  
prowadzonych przez nich zajęciach z modułów objętych programem studiów  
w danym okresie studiów nieobecności studenta, uniemożliwiających zgodnie  
z opisami modułów ich zaliczenie.

Doprecyzowania wymaga ostatnia z nieostrych przesłanek, dotycząca stwierdzenia braku  
postępów w nauce. To ogólne sformułowanie wymaga szczególnie skrupulatnego  
doprecyzowania, które będzie spójne z pozostałymi regulacjami dotyczącymi np. warunkowego  
wpisu lub powtarzania roku. 

Brak postępów w nauce stwierdza się w przypadku, gdy:
1) stopień realizacji planu studiów i programu studiów wyklucza  
możliwość zaliczenia semestru, w szczególności jeśli wynika to  
z nieobecności studenta, o której mowa w § XX [limit nieobecności];
2) student nie dokona wyboru tematu pracy dyplomowej w terminie;
3) student nie zrealizował obowiązków wynikających z wpisu  
warunkowego lub z powtarzania semestru;
4) student uzyskał negatywny wynik egzaminu dyplomowego w drugim 
terminie.

SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW
R O Z D Z I A Ł 1 4
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 Choć zagadnienia programów studiów nie są stricte powiązane z realizacją praw  
i obowiązków studenta, to jednak wiele regulaminów studiów uwzględnia ramowe regulacje  
w tym zakresie. Dla przypomnienia wskazać należy, że program studiów na mocy UPSWiN  
zastępuje funkcjonujący dotychczas program kształcenia – od 1 października 2018 r. definicja 
„program kształcenia” odnosi się już wyłącznie do programów szkół doktorskich. 
 Każdy z prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów obligatoryjnie posiada własny 
program studiów, który od 1 października 2018 r. jest uchwalany przez senat, a nie – jak do tej 
pory – przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej (najczęściej radę wydziału). Zgodnie  
z art. 67 ust. 1 UPSWiN program studiów określa: [art. 67 ust. 1 UPSWiN]

efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych  
charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego 
stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy;

opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;

liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.

Szczegółowy zakres programu studiów określają przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r.  
poz. 1861 z późn. zm.). 

 Warto podkreślić, że zgodnie z § 12-13 RS, zajęcia na studiach mogą być prowadzone  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie  
wymagania określone w tych przepisach. Mając na względzie te wymogi, a w szczególności  
wymóg weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się przez bieżącą kontrolę  
postępów w nauce, w tym zapewnienie przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących  
określone zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii, postanowienia regulaminu studiów również  
powinny swoimi regulacjami odnosić się do specyfiki kształcenia na odległość lub w zakresie  
niesprzecznym z regulaminem studiów odsyłać do odrębnego aktu np. uchwały w sprawie  
zasad kształcenia na odległość w uczelni. Ponieważ w uzasadnionych przypadkach egzaminy  
kończące określone zajęcia, za zgodą rektora, mogą odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej  
filią z wykorzystaniem technologii informatycznych, uregulowanie takich form egzaminowania  
powinno jednak znaleźć swoje miejsce w regulaminie studiów.
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 W kontekście programów studiów wartościowe jest zamieszczenie w regulaminie studiów 
dodatkowych przepisów gwarantujących odpowiedni dostęp do aktualnego programu studiów  
np. w zakresie ich publikowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Program i plan studiów są ogłaszane co najmniej na sześć miesięcy przed  
rozpoczęciem roku akademickiego, w którym będą obowiązywać.
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 Regulamin studiów jest aktem normatywnym o charakterze wewnętrznym. Oznacza to,  
że obowiązuje co do zasady wyłącznie w obrębie działania podmiotu, w ramach którego akt 
ten wydano. Mimo tego, że jest to akt prawa wewnętrznego, obowiązują go przyjęte reguły  
techniki prawodawczej, czyli zasady jakimi należy się kierować opracowując dokument legislacyjnie.  
Z pomocą przychodzi tu jednak Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 283 z późn. zm.).

Zasady redagowania przepisów
 Regulamin studiów powinien być sformułowany w taki sposób, aby od przyjętych  
w nim regulacji nie trzeba było wprowadzać wielu wyjątków. Przepisy regulaminu należy w miarę  
możliwości redagować zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, w taki sposób, 
w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w specyfice funkcjonowania uczelni. Bardzo ważne 
jest, aby przepisy były zredagowane w sposób umożliwiający dokładne i zrozumiałe dla adresatów 
odzwierciedlenie intencji organu stanowiącego dany akt normatywny (tutaj senat uczelni).
Zdania w przepisach należy redagować zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka 
polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych na tyle, na ile jest to możliwe. Należy unikać:

posługiwania się określeniami specjalistycznymi, o ile ich użycie nie jest powodowane  
zapewnieniem należytej precyzji tekstu;

określeniami lub zapożyczeniami obcojęzycznymi, chyba że nie mają dokładnego odpo-
wiednika w języku polskim;

nowo tworzonymi pojęciami lub strukturami językowymi, chyba że w dotychczasowym 
słownictwie polskim brak jest odpowiedniego określenia.

Zakres regulacji
 W samym regulaminie studiów (a także w innych aktach normatywnych) nie należy także  
zamieszczać przepisów, które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią  
zakres przedmiotowy (zakres merytoryczny regulacji – „czego dotyczą przepisy”) oraz  
podmiotowy (krąg podmiotów do których się odnosi – „kogo dotyczą przepisy”). Należy mieć 
również na względzie hierarchię źródeł prawa, zgodnie z którą regulamin studiów nie może 
być sprzeczny z aktem prawnym wyższego rzędu (kolejno w szczególności ze statutem uczelni,  
rozporządzeniami i UPSWiN). Regulamin taki nie może również zmieniać lub uchylać przepisów 
regulujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo  
się z nimi nie wiążą.

Podział przepisu na jednostki redakcyjne
 W przypadku aktów prawa wewnętrznego takich jak regulamin studiów podstawową  
jednostką redakcyjną powinien być paragraf oznaczany symbolem „§” (artykuł „art.” jako  
jednostka redakcyjna zarezerwowany jest dla aktów normatywnych rangi ustawowej). Formułując  
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przepisy, każdą samodzielną myśl należy formułować w odrębny paragraf, który powinien być  
w miarę możliwości jednozdaniowy. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje  
się podziału takiego paragrafu na ustępy. Podział paragrafu na ustępy wprowadza się także  
w przypadku, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania  
treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny paragraf.  
Każdą jednostkę redakcyjną należy zapisywać od nowego wiersza i poprzedzić oznaczeniem 
umieszczonym w tym samym wierszu. 

W obrębie paragrafu lub ustępu zawierającego wyliczenie (np. katalog praw i obowiązków)  
wyróżnia się wprowadzenie do wyliczenia oraz poszczególne punkty. Wyliczenie może kończyć  
się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów, którą zamieszcza się bezpośrednio pod 
ostatnim punktem poprzedzając myślnikiem. 

Art. 85. 1. Student ma prawo do:
1) przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
(…)
6) przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez 
niego obserwatora,
7) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników 
w nauce 
– na zasadach określonych w regulaminie studiów.

 Po części wspólnej nie dodaje się kolejnej samodzielnej myśli, a w razie potrzeby formułuje  
się ją w kolejnym ustępie. W obrębie samych punktów można oczywiście wprowadzając dalsze  
wyliczenia – w takich przypadkach do wyliczenia stosuje się litery. Choć nie jest to  
rekomendowane w przepisach wewnętrznych o małym stopniu skomplikowania, w obrębie liter 
również można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret, a w obrębie tiret kolejnego  
wyliczenia, wprowadzając podwójne tiret.
 

Oznaczanie jednostek redakcyjnych przepisu i ich grupowanie
 Paragraf oznacza się symbolem „§” i cyframi arabskimi z kropką, z zachowaniem  
ciągłości numeracji paragrafów w obrębie całego dokumentu. Przy powoływaniu – skrótem „§”  
bez względu na liczbę i przypadek oraz cyframi arabskimi bez kropki. Symbol i numer paragrafu  
zamieszcza się zwyczajowo w sposób wyśrodkowany nad tekstem przepisu.

 Ustęp oznacza się cyframi arabskimi z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości  
numeracji w obrębie danego przepisu, a przy powoływaniu – skrótem „ust.” bez względu na liczbę 
i przypadek oraz cyframi arabskimi bez kropki.
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 Punkt oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony (bez kropki),  
z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu albo ustępu, a przy  
powoływaniu – skrótem „pkt” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyframi arabskimi bez  
nawiasu. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką, chyba że wyliczenie kończy się 
częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów. W takim przypadku kropkę stawia się po 
części wspólnej, a każdy punkt, z wyjątkiem ostatniego, kończy się przecinkiem.

 Wyliczenie w obrębie punktów (tzw. litery) oznacza się małymi literami alfabetu  
łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź),  
z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu, a przy  
powoływaniu – skrótem „lit.” bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu łacińskiego  
bez nawiasu. Każdą literę kończy się przecinkiem, a ostatnią średnikiem albo kropką, chyba  
że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich liter. W takim przypadku 
średnik albo kropkę stawia się po części wspólnej. 
 Zasady stosowania tiret, podwójnych tiret oraz oznaczeń dwu- i wieloliterowych  
świadomie pominięto w niniejszym opracowaniu. Jako wskazówkę można dodać, że jeżeli  
przepis regulaminu studiów wymagałby dojścia do takiego poziomu wyliczenia, to może oznaczać to  
niewłaściwe legislacyjnie sformułowanie przepisów powodujące jego nadmierną komplikację  
i ograniczające czytelność.

 Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty i litery powołuje się w następującej  
kolejności: „§ … ust. … pkt … lit. …”, bez przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych.  
W przypadku gdy jednostka redakcyjna składa się z kilku zdań, a zamierza się powołać tylko jedno 
z nich, wyraża się to zwrotem: „§ … ust. … zdanie (numer porządkowy zdania)”.

 Paragrafy grupuje się w rozdziały, a rozdziały grupuje się w działy. W aktach wewnętrznych 
wyjątkowo można wprowadzić dodatkowo oddziały jako jednostki systematyzacyjne niższego 
stopnia niż rozdział.

Nowelizacja przepisów i tekst ujednolicony
 Jak już wskazano wcześniej, zmianę regulaminu studiów można przeprowadzić na dwa  
podstawowe sposoby:

w drodze nowelizacji/zmiany regulaminu studiów;

w drodze uchwalenia nowego regulaminu studiów przy uchyleniu dotychczasowego.

Nowelizacja/zmiana regulaminu polega na uchyleniu niektórych jego przepisów, zastąpieniu  
niektórych jego przepisów przepisami o innej treści czy brzmieniu lub na dodaniu do niego  
nowych przepisów. Regulamin studiów nowelizuje się w trybie analogicznym do jego  
uchwalenia - tj. uchwałą senatu z uwzględnieniem uzgadniania z samorządem studenckim.  
Jest to tryb rekomendowany w szczególności w przypadku korygowania określonej grupy  
przepisów, która nie ma szerokiego zakresu. W przypadku gruntownych zmian  
lub w przypadkach określonych ustawą, właściwą formą będzie jednak uchwalenie nowego  
regulaminu studiów.
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Nowelizacja regulaminu nie może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się w pełni  
nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany. W ramach nowelizowania  
regulaminu, w przypadku:

skreślenia przepisu (paragrafu, ustępu, punktu lub litery) w całości - pozostawia się  
w jego miejscu oznaczenie „Skreślono”;

dodania nowego paragrafu (poza dodaniem paragrafu po ostatnim z kolei)  
- zachowuje się dotychczasową numerację, dodając do numeru nowego paragrafu małą 
literę alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu,  
z zachowaniem ciągłości alfabetycznej;

dodania nowego ustępu lub punktu (poza dodaniem ustępu lub punktu po ostatnim z kolei)  
– stosuje się odpowiednio zasadę wskazaną w pkt. 2;

dodania nowej litery (poza dodaniem litery po ostatniej z kolei) - w razie wyczerpania się 
liter, dalsze kolejno dodawane artykuły lub jednostki redakcyjne niższego stopnia oznacza 
się najpierw dwuliterowo, a następnie wieloliterowo.

Zmienia się zawsze pierwotny tekst aktu prawnego, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany – tekst 
zmieniony.

 W przypadku nowelizowania regulaminu studiów szczególnie istotne jest niezwłoczne  
sporządzanie jego tekstu ujednoliconego, który sporządza się według obowiązującego stanu  
prawnego. Oznacza to, że tekst dokumentu uwzględnia wszystkie dotychczasowe  
zmiany, jakie wprowadzono w nim od dnia uchwalenia. Dzięki temu można uniknąć konieczności  
analizowania szeregu uchwał zmieniających w celu ustalenia treści obowiązujących przepisów,  
a w jednym miejscu znajdziemy w pełni aktualny tekst regulacji.
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