Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

REGULAMIN STUDIÓW
w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w
Warszawie, zwany dalej "Regulaminem studiów", określa organizację studiów
oraz prawa i obowiązki wszystkich studentów i pracowników uczelni w zakresie
prowadzonych

studiów

inżynierskich,

realizowanych

w

systemie

stacjonarnym i niestacjonarnym.
2. Uczelnia prowadzi studia wyższe na kierunkach i poziomach kształcenia zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami określonymi w decyzjach ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego
3. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach
określa senat uczelni i podaje do wiadomości publicznej nie później niż do dnia
31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.
§2
Organizacja studiów
1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i
złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.
2. Poprzez złożenie ślubowania na ręce rektora rozumie się podpisanie aktu
ślubowania przez kandydata na studia. Złożenie podpisu pod tekstem
ślubowania stanowi realizację wymogu złożenia ślubowania na ręce rektora.
3. Osobom przyjętym na studia przysługuje, od dnia rozpoczęcia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim, w którym rozpoczynają studia na uczelni,
prawo otrzymywania zaświadczeń określających jego status na uczelni.
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4. Student otrzymuje legitymację studencką, którą posługuje się w czasie studiów.
5. Legitymacja studencka stanowi własność uczelni. Legitymacja studencka podlega
zwrotowi z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Student,
który zagubi legitymację studencką, jest zobowiązany do złożenia w uczelni w
formie pisemnej oświadczenia o zagubieniu legitymacji opisując okoliczności
zagubienia.
6. Uczelnia zakłada teczkę akt osobowych studenta, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
7. Dokumentowanie przebiegu studiów prowadzone jest w formie elektronicznej.
Regulamin studiów nie przewiduje dokumentowania przebiegu studiów w
indeksie. Uczelnia zapewnia studentowi dostęp do dokumentacji przebiegu
studiów prowadzonej w formie elektronicznej. Przebieg studiów jest
dokumentowany w szczególności w protokołach zaliczeń i egzaminów oraz na
kartach okresowych osiągnięć studenta.
8. Wpisów do dokumentów określonych w ust. 7 dokonują dziekan, prodziekani i
pracownicy naukowo-dydaktyczni realizujący plan studiów i program nauczania.
Wpisów mogą także dokonywać inne osoby upoważnione przez uprawnione do
wpisów osoby.
9. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów
wyższych. Treść i formę dyplomu określają odrębne przepisy.
10. Niepodpisanie przez studenta umowy o warunkach odpłatności za studia jest
równoznaczne z niepodjęciem studiów.
§3
Organizacja roku akademickiego
1. Studia w Uczelni odbywają się w systemie semestralnym.
2. Rok akademicki rozpoczyna się najpóźniej 1 października i kończy się w dniu
poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Składa się z dwóch
semestrów: zimowego i letniego.
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3. Rektor może zarządzić rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla określonego roku
i kierunku studiów od semestru letniego.
4.

Rok akademicki obejmuje: okresy zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne,

przerwy świąteczne, wakacje zimowe i letnie. Przewidziane programem kształcenia
praktyki zawodowe mogą być organizowane w okresie wakacji.
5. Wakacje trwają łącznie co najmniej sześć tygodni, w tym cztery tygodnie
nieprzerwanych wakacji letnich.
6. Rektor w oparciu o uchwałę Senatu ogłasza do 31 maja każdego roku
szczegółową organizację następnego roku akademickiego.
7. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny wolne od
zajęć dydaktycznych. Dziekan może zawiesić zajęcia na wydziale w określonych
godzinach.
8. Językiem wykładowym w uczelni jest język polski lub język angielski
9. W Uczelni możliwe jest prowadzenie w nowożytnym języku obcym zajęć
dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności, w tym w trakcie przyjęć na
studia. W nowożytnym języku obcym może być napisana praca dyplomowa i
przeprowadzony egzamin dyplomowy.
10. Zakres i warunki prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń
i egzaminów w języku obcym, obowiązujące na danym kierunku studiów,
poziomie i profilu kształcenia są identyczne jak w języku polskim.
11. Uczelnia podejmuje działania na rzecz zapewnienia właściwych warunków
studiów studentom o różnym stopniu niepełnosprawności.
12. Dla studentów niepełnosprawnych i przechodzących długotrwałą chorobę lub
rekonwalescencję, dziekan właściwego wydziału może wyznaczyć indywidualną
organizację studiów, nie naruszając obowiązków wynikających z realizacji
programu kształcenia.
§4
1.

W zajęciach prowadzonych w ramach studiów mogą uczestniczyć wybitnie

uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – na kierunkach zgodnych z ich
uzdolnieniami i zainteresowaniami.
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2.

Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach wybitnie uzdolnionego

ucznia składa do dziekana wydziału dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej w terminie
do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, którego wniosek dotyczy.
3.

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko oraz wiek ucznia,
2) profil klasy, do której uczęszcza uczeń,
3) wskazanie uzdolnień i osiągnięć ucznia oraz jego zainteresowań,
4) średnią ocen uzyskaną w ostatnim roku szkolnym,
5) wskazanie przedmiotu, w którym uczeń ma uczestniczyć,
6) uzasadnienie.
Do wniosku powinno być dołączone pismo motywacyjne ucznia oraz zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo ucznia w zajęciach.
4. Wydając pozytywną decyzję w zakresie przyjęcia na zajęcia uzdolnionego
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, dziekan wskazuje nazwisko nauczyciela
akademickiego prowadzącego dany przedmiot, na zajęcia którego uczeń ma
uczęszczać.
5. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na początku semestru podać do
wiadomości ucznia warunki uzyskania zaliczenia zajęć. W przypadku przedmiotów
kończących się egzaminem, uczniowi przedstawione muszą zostać wymagania
dotyczące egzaminu. Uczeń ma prawo wglądu do sylabusa przedmiotu.
6. Uczeń zalicza przedmiot na takich samych zasadach jak student Uczelni.
7. Po ukończeniu zajęć dziekan właściwego wydziału wydaje uczniowi
zaświadczenie, po otrzymaniu pisemnej informacji od prowadzącego zajęcia
dotyczącej zaliczenia danego przedmiotu, z określeniem liczby godzin oraz, w
przypadku przedmiotu kończącego się egzaminem, informacji dotyczących tego
egzaminu.
8.

W przypadku przyjęcia na studia w Uczelni uczeń, który zaliczył dany

przedmiot, może wystąpić do właściwego dziekana z wnioskiem o uznanie
zaliczenia.
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§5
1. Studia w Uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do których są
dostosowane programy kształcenia.
2. Na wniosek studenta właściwy dziekan może uznać wcześniej osiągnięte efekty
kształcenia. Przed podjęciem decyzji dziekan może wystąpić o opinię
prowadzącego przedmiot.
3. Rozliczanie efektów kształcenia i osiągnięć studenta w uczelni jest oparte na
Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów ((European Credit Transfer
System - ECTS), zwanym dalej ECTS.
4. Student Uczelni, za zgoda rektora, może studiować przez czas określony na
innej uczelni w kraju lub zagranicą. Punkty ECTS uzyskane przez studenta
realizującego część programu studiów w krajowej lub zagranicznej uczelni
partnerskiej, w ramach rożnych programów wymiany, są zaliczane na podstawie
wykazu zaliczeń i egzaminów uzyskanych w uczelni krajowej lub zagranicznej,
zgodnie z podpisanym porozumieniem o programie zajęć lub na podstawie
dokumentów o zrealizowaniu studenckiej praktyki zawodowej. Przy uznaniu przez
właściwego dziekana efektów kształcenia uzyskanych przez studenta w innej
uczelni w kraju lub za granicą, stosuje się skalę ocen, o której mowa w §24 ust. 1 i
3 oraz liczbę punktów ECTS przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom w
programie kształcenia w Uczelni.
5. Student odbywa studia według programu kształcenia obowiązującego w roku
akademickim, w którym rozpoczął naukę. Przepisu tego nie stosuje się do studenta
powtarzającego semestr albo rok studiów, przeniesionego z innej uczelni,
kontynuującego naukę po urlopie lub po wznowieniu studiów.
6. Przebieg studiów jest dokumentowany w systemie informatycznym Uczelni.
7. Uczelnia udostępnia studentom elementy programu kształcenia w systemie
informatycznym Uczelni.
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Rozdział 2
Przełożeni studenta
§6
1. Przełożonym ogółu studentów jest rektor.
2. Ogólny nadzór nad procesem dydaktycznym sprawuje bezpośrednio rektor lub
pośrednio, za pomocą prorektorów, dziekanów oraz pozostałych kierowników
jednostek organizacyjnych uczelni.
3. Bieżącym procesem dydaktycznym na wydziale kieruje dziekan, który odpowiada
za realizację planu studiów i programu nauczania. Dziekan może wykonywać
swoje

obowiązki

za

pomocą

prodziekanów,

powołanych

zgodnie

z

obowiązującym statutem uczelni.
§7
1. Studenci obowiązani są podporządkować się przepisom zapewniającym
bezpieczeństwo i porządek w uczelni oraz respektować zalecenia osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
2. Studenci obowiązani są odnosić się z należytym szacunkiem do władz uczelni,
nauczycieli akademickich, pozostałych pracowników oraz innych studentów
uczelni, stosownie do złożonego ślubowania.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki studenta
§8
1. Student ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz higieny pracy
umysłowej,
2) uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i
harmonogramem dla wybranego kierunku studiów,
3) uczestnictwa w zajęciach uzupełniających, dodatkowych egzaminach, jeżeli są
przewidziane,
6
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4) uczestnictwa w zajęciach otwartych innych kierunków studiów i w
pozostałych zajęciach za zgodą prowadzącego zajęcia,
5) otrzymania, po obronie pracy dyplomowej, dyplomu ukończenia studiów
określonego kierunku, w tym jego części B - suplementu do dyplomu w
języku polskim, a w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim
dyplomu ukończenia studiów, w tym jego części B – w języku angielskim.
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
uczelni, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra
uczelni i innych osób,
7) zgłaszania do władz uczelni postulatów dotyczących planów studiów,
programów nauczania, toku studiów i spraw związanych z procesem
nauczania,
8) poszanowania jego godności osobistej bez względu na osiągane wyniki w
nauce,
9) poszanowania własnych przekonań i światopoglądu,
10) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i
korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz zbiorów
bibliotecznych uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z
pomocy

organów

uczelni,

nauczycieli

akademickich

oraz

innych

pracowników uczelni,
11) współuczestnictwa przedstawicieli studentów w podejmowaniu decyzji przez
organa kolegialne uczelni,
12) otrzymywania nagród i wyróżnień,
13) zrzeszania się w już istniejących organizacjach studenckich i zakładania
nowych,
14) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w badaniach
prowadzonych przez uczelnię.
2. Student jest zobowiązany do:
1) rzetelnego wykonywania zadań wynikających z planów studiów i programów
nauczania,
7
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2) zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych w sposób systematyczny,
3) uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych organizowanych przez uczelnię,
4) odpowiedniego zachowania i przestrzegania dyscypliny podczas trwania
zajęć,
5) poszanowania mienia uczelni,
6) poszanowania godności osobistej pracowników uczelni i innych studentów,
7) przychodzenia na zaliczenia i egzaminy z dokumentami pozwalającymi ustalić
tożsamość w szczególności z legitymacją studencką i dowodem osobistym,
8) przestrzegania

postanowień

zawartych

w

statucie,

regulaminach,

zarządzeniach i innych przepisach normujących funkcjonowanie i organizację
uczelni,
9) poinformowania uczelnię o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i adresu,
10) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.
Rozdział 4
Samorząd studencki
§9
1. Reprezentantem ogółu studentów uczelni jest samorząd studencki.
2. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu opracowanego przez
uczelniany organ samorządu.
3. Samorząd studencki poprzez swój zarząd może występować do organów uczelni
z wnioskami w sprawach dotyczących studentów, programów i toku nauczania.
Rozdział 5
Stypendia
§ 10
Uczelnia przyznaje studentom stypendia na zasadach określonych w Regulaminie

pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Technologii
Informatycznych w Warszawie.
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Rozdział 6
Płatności
§ 11
1. Studia w uczelni są odpłatne. Opłaty związane z tokiem studiów reguluje umowa
o warunkach odpłatności za studia.
Rozdział 7
Program nauczania
§ 12
1. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego są plany studiów i programy
nauczania dla poszczególnych kierunków studiów.
2. W ramach programów nauczania i planów studiów dopuszcza się realizację
wybranych składowych poza systemem organizacyjnym uczelni.
3. Plany studiów i programy nauczania przypisują poszczególnym przedmiotom
liczbę punktów określoną w systemie punktów tzw. Europejskim Systemie
Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer System - ECTS),
zwanym dalej ECTS.
4. Harmonogramy zajęć podawane są do wiadomości studentom na 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć danego semestru poprzez zamieszczanie ich w systemie
informatycznym Uczelni.
5. O programie przedmiotu, zasadach jego realizacji, formie zaliczenia oraz o
zasadach usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach student
informowany jest na zajęciach bezpośrednio przez prowadzącego.
6. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych uprawnieni są nauczyciele akademiccy
zgodnie z postanowieniami statutu uczelni.
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§ 13
Studiowanie przedmiotów nieobjętych planem studiów oraz studia na
kolejnym kierunku
1.Student może za zgodą właściwego dziekana studiować przedmioty nienależące
do realizowanego planu studiów.
2. Przedmioty nieobjęte planem studiów, po zatwierdzeniu przez właściwego
dziekana, zostają zapisane w systemie informatycznym Uczelni. Punkty uzyskane w
wyniku zaliczenia przedmiotów nieobjętych planem studiów nie są brane pod
uwagę przy rozliczaniu przebiegu studiów.
3. Warunki zaliczenia przedmiotu nieobjętego planem studiów są takie same, jak w
przypadku przedmiotu obowiązkowego.
3. Przedmioty nieobjęte planem studiów są wymieniane w suplemencie do dyplomu.
4. Za studiowanie przedmiotów nieobjętych planem studiów pobierane są opłaty
według zasad i w wysokości określonej przez dyrektora finansowego.
5. Student może za zgodą właściwego dziekana studiować poza swoim kierunkiem
podstawowym na dowolnej liczbie kierunków studiów (także w różnych
uczelniach), o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z podstawowym tokiem
studiów na pierwszym kierunku studiów, wynikające z przepisów obowiązujących
w Uczelni. Student występuje o taka zgodę do dziekana wydziału, na którym
studiuje na pierwszym kierunku studiów.
6. Decyzję o uznaniu dotychczas osiągniętych efektach kształcenia podejmuje
dziekan wydziału przyjmującego studenta na kolejny kierunek studiów.
7. Przyjęcie na studia w Uczelni na kolejny kierunek studiów odbywa się na zasadzie
procedury rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 5.
9.

Po ukończeniu studiów na pierwszym kierunku studiów, student uzyskuje

wszystkie prawa studenckie na wydziale, na którym studiuje kolejny rok.
§ 14
1. Jeżeli w ramach danego kierunku studiów prowadzone są specjalności, student
dokonuje wyboru na zasadach określonych przez rektora.
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2. Jeżeli w ramach danego kierunku studiów prowadzone są różne specjalności,
student może realizować więcej niż jedną specjalność, przy czym pierwsza
wybrana specjalność jest specjalnością podstawową, a każda następna
specjalnością dodatkową. Decyzja w sprawie realizacji dodatkowej specjalności
wydawana jest na podstawie dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych
studenta, w szczególności przy uwzględnieniu terminowości składanych
zaliczeń i egzaminów oraz średniej ocen ze studiów.
3. Podjęcie studiów na dodatkowej specjalności wymaga zgody dziekana wydziału,
wydanej na wniosek studenta.
4. Student podejmujący studia na dwóch specjalnościach, zobowiązany jest do
realizacji wszystkich przedmiotów objętych planem studiów tych specjalności.
5. Przedmioty powtarzające się na wybranej przez studenta specjalności,
realizowane są tylko na specjalności podstawowej.
6. W przypadku, gdy student nie wykazuje zadowalających postępów w nauce,
dziekan może cofnąć zgodę na realizację specjalności dodatkowej.
7. Student ma prawo zrezygnować w formie pisemnej ze specjalności dodatkowej
w dowolnym momencie z 30-dniowym wypowiedzeniem.
Rozdział 8
Egzaminy i zaliczenia
§ 15
1. Okresem zaliczeniowym jest rok studiów.
2. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie określonej dla roku liczby punktów
ECTS

ze

wszystkich

przedmiotów

(zaliczenia,

egzaminy,

praktyki)

przewidzianych w planie studiów danego kierunku, poziomu i profilu
kształcenia.
3. Za terminowe zaliczenie roku uznaje się spełnienie warunku wymienionego w
ust. 2. Wyniki zaliczeń i egzaminów są wprowadzane przez prowadzących
przedmioty do systemu informatycznego Uczelni.
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§ 16
W Uczelni stosowana jest punktowa metoda wyrażania osiągnięć studenta,
zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),
polegająca na tym, że:
1) Punkty są przypisane wszystkim przedmiotom występującym w programie
kształcenia,
2) Punktów nie przyporządkowuje się zajęciom bibliotecznym, szkoleniom
BHP oraz z zakresu praw i obowiązków studenta,
3) Punkty są przyporządkowane do przedmiotów, a nie do poszczególnych
form zajęć,
4) Liczba

punktów

przyporządkowanych

poszczególnym

przedmiotom

odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego
przedmiotu z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Nakład pracy obejmuje zarówno

pracę studenta

w

czasie zajęć

zorganizowanych w Uczelni w obecności nauczyciela i poza kontaktowych,
jak i jego pracę własną,
5) Warunkiem uzyskania punktów przypisanych danemu przedmiotowi jest
osiągnięcie założonych efektów kształcenia potwierdzone zaliczeniem
przedmiotu na ocenę,
6) Przyporządkowanie punktów do części przedmiotu stosuje się tylko
wówczas, gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr,
7) Student uzyskuje nie mniej niż 60 punktów rocznie, 30 punktów w
semestrze.
§ 17
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu lub zaliczenia z danego
przedmiotu jest wywiązanie się studenta ze wszystkich zobowiązań wobec
uczelni przypadających na dzień egzaminu lub zaliczenia.
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2. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do protokołu i karty
okresowych osiągnięć studenta. Oceny stanowią podstawę ustalenia średniej dla
danego okresu studiów. Do ustalenia średniej ocen przyjmuje się ostatnią ocenę
uzyskaną z danego przedmiotu.
3. Ilość egzaminów w jednym dniu nie może przekraczać 3.
4. Student przystępuje do egzaminu lub zaliczenia w ustalonych terminach z ważną
legitymacją studencką.
5. Student, który przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
nowożytnego może być zwolniony z obowiązku uczestnictwa w lektoratach i
uzyskać zaliczenie przedmiotu na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 18
1. Egzaminy

i

zaliczenia

przeprowadzane

są

w

terminach

zerowych,

podstawowych i poprawkowych.
2. Do egzaminu w terminie zerowym student ma prawo przystąpić, o ile taki
termin został wyznaczony przez prowadzącego zajęcia. Wyznaczenie terminu
egzaminu zerowego jest uznaniowe i zależy jedynie od decyzji prowadzącego.
Prowadzący może określić warunki przystąpienia do egzaminu zerowego oraz
warunki jego zaliczenia.
3. Egzaminy zerowe organizowane są przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
4. Student, który nie przystąpił do egzaminu zerowego, bez względu na przyczynę,
traci bezpowrotnie szansę ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie
zerowym.
§ 19
1. Egzaminy przeprowadzane w terminach podstawowych organizowane są w
terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej danego semestru.
2. Harmonogram egzaminów przeprowadzanych w terminach podstawowych w
sesji zimowej i sesji letniej ustala dziekan w porozumieniu z prowadzącymi
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zajęcia. Harmonogram podawany jest do wiadomości studentom nie później niż
na tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
3. Wyniki egzaminów przeprowadzanych w terminach podstawowych podawane są
do

wiadomości

studentom

w

extranecie

w

terminie

uzgodnionym

z prowadzącym zajęcia i przeprowadzającym egzamin.
4. Po otrzymaniu z egzaminu przeprowadzanego w terminie podstawowym oceny
niedostatecznej, jak również utracie prawa przystąpienia do egzaminu w terminie
podstawowym, studentowi przysługuje prawo przystąpienia do egzaminów
przeprowadzanych w co najmniej dwóch terminach poprawkowych.
5. Nieobecność

studenta

na

egzaminie

przeprowadzanym

w

terminie

podstawowym, bez względu na przyczynę nieobecności, jest równoznaczna z
wpisaniem nieobecności (nb) do protokołu egzaminacyjnego.
6. Pierwszy termin egzaminu poprawkowego określa harmonogram sesji
egzaminacyjnej

dla

danego

semestru,

zaś

kolejne

terminy

egzaminu

poprawkowego następują w drodze decyzji prowadzącego zajęcia w terminach
przez niego wskazanych, nie później niż do końca egzaminacyjnej sesji
poprawkowej.
7. Utrata prawa przystąpienia do egzaminów przeprowadzanych w terminach
poprawkowych skutkuje niezaliczeniem roku studiów.
8. Student, który z egzaminu w terminie poprawkowym otrzymał ocenę
niedostateczną lub był nieobecny, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o
wpis warunkowy na kolejny rok studiów.
§ 20
1. Zaliczenia ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów, lektoratów i
pozostałych zajęć wynikających z planów studiów i programów nauczania,
przeprowadzanych w terminach podstawowych dokonuje prowadzący zajęcia
według kryteriów ustalonych dla danego przedmiotu, w terminach przez siebie
wskazanych, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej.
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2. Wyniki zaliczeń przeprowadzanych w terminach podstawowych podawane są do
wiadomości studentom bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia lub za
pośrednictwem systemu informatycznego w Uczelni.
3. Nieobecność

studenta

na

zaliczeniach

przeprowadzanych

w

terminie

podstawowym, bez względu na przyczynę nieobecności, jest równoznaczna z
wpisaniem nieobecności (nb) do protokołu egzaminacyjnego.
4. Po otrzymaniu z zaliczenia przeprowadzonego w terminie podstawowym oceny
niedostatecznej, uzyskania niezaliczenia przedmiotu (nzal) lub w związku z
nieobecnością studenta na zaliczeniu, bez względu na przyczynę nieobecności,
studentowi przysługuje prawo przystąpienia do zaliczeń przeprowadzanych w
terminie poprawkowym. Otrzymanie w terminie poprawkowym z zaliczenia
oceny

niedostatecznej,

uzyskanie

niezaliczenia

przedmiotu

(nzal)

lub

nieobecność studenta na zaliczeniu, bez względu na przyczynę nieobecności,
powoduje konieczność powtarzania przedmiotu.
5. Wyznaczenie terminów zaliczeń przeprowadzanych w terminach poprawkowych
następuje w drodze decyzji prowadzącego zajęcia w terminach przez niego
wskazanych.
6. W

szczególnych

przypadkach

uczestnictwo

w

wybranych

zajęciach

warsztatowych lub laboratoryjnych stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu.
Niespełnienie tego kryterium powoduje brak zaliczenia zajęć bez możliwości
zaliczenia poprawkowego i konieczność ich powtarzania.
7. Student, który z zaliczenia w terminie poprawkowym otrzymał ocenę
niedostateczną lub był nieobecny, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o
wpis warunkowy na kolejny rok studiów.
§ 21
1. Uczestnictwo w seminariach dyplomowych jest obowiązkowe.
2. Warunki zaliczenia i przebiegu seminarium dyplomowego ustala prowadzący.
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3. Niezaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim roku studiów powoduje
skreślenie z listy studentów lub powtarzanie roku zgodnie z oświadczeniem
studenta.
§ 22
1. W sytuacji wątpliwości co do prawidłowości przebiegu zaliczenia lub egzaminu,
student ma prawo w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia lub
egzaminu, złożyć do dziekana wniosek o przeprowadzenie zaliczenia lub
egzaminu komisyjnego.
2. W uzasadnionych przypadkach dziekan zarządza zaliczenie lub egzamin
komisyjny, który powinien odbyć się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 21
dni od daty podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zaliczenia lub egzaminu
komisyjnego. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
3. Imienny skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz jego termin
ustala dziekan.
4. W skład komisji wchodzi:
1) dziekan lub prodziekan jako przewodniczący lub osoba przez niego
upoważniona (z wyjątkiem osoby uprzednio egzaminującej studenta),
2) dotychczasowy egzaminator,
3) co najmniej jeden specjalista z zakresu przedmiotu objętego zaliczeniem lub
egzaminem,
4) obserwator wskazany przez studenta, zgodnie z odrębnymi przepisami, o ile
student zasygnalizuje chęć uczestnictwa takiej osoby i przekaże dane
osobowe przewodniczącemu komisji w terminie 3 dni od daty podjęcia
decyzji o przeprowadzeniu zaliczenia lub egzaminu komisyjnego.
5. Jeżeli egzaminatorem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 jest dziekan, decyzje
określone w niniejszym paragrafie podejmuje rektor.
6. W szczególnych przypadkach dziekan może ustalić inny skład komisji
przeprowadzającej zaliczenie lub egzamin komisyjny.
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7. W stosunku do studenta, który na zaliczeniu lub egzaminie komisyjnym uzyskał
ocenę niedostateczną dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy
studentów ,skierowaniu na powtarzanie roku studiów zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3
lub wpis warunkowy na kolejny rok studiów z powtarzaniem niezaliczonego
przedmiotu.
§ 23
1. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być
zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie
związana jest realizowana praca.
2. Udział studenta w pracach obozu naukowego, koła naukowego lub jego praca
świadczona w charakterze wolontariatu może być podstawą do zaliczenia całości
lub części przedmiotów oraz praktyki studenckiej, przewidzianych programem
nauczania, jeżeli ich zakres merytoryczny zgodny jest z programem nauczania.
3. Na zasadach ustalonych przez prowadzącego egzamin, student aktywnie
uczestniczący w ćwiczeniach, seminariach, laboratoriach lub warsztatach może
uzyskać podwyższenie oceny uzyskanej na egzaminie z danego przedmiotu lub
przepisanie oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń, seminariów, laboratoriów lub
warsztatów.
§ 24
1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
1) 5,0 - ocena bardzo dobra
2) 4,5 - ocena dobra plus
3) 4,0 - ocena dobra
4) 3,5 - ocena dostateczna plus
5) 3,0 - ocena dostateczna
6) 2,0 - ocena niedostateczna.
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2. W przypadku oceny wyższej niż 5,0 uzyskanej przez studenta przeniesionego z
innej uczelni, wznawiającego studia, czy powtarzającego rok studiów, uznaje się
ją jako odpowiednią najwyższej, obecnie obowiązującej.
3. Program nauczania może także przewidywać zaliczenie wg skali ocen:
1) „zaliczony (zal)”
2) „niezaliczony (nzal)”
4. Przy egzaminach i zaliczeniach stosowany jest system punktowy ECTS.
5. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie co
najmniej:
1) 180 punktów na studiach pierwszego stopnia,
2) 120 punktów na studiach drugiego stopnia,
3) 300 punktów na jednolitych studiach magisterskich.
6. Minimalną liczbę punktów, jaką musi uzyskać student w danym roku studiów,
określa program studiów dla danego kierunku.
§ 25
Wpis na kolejny rok studiów dokonywany jest na podstawie uzyskanych punktów
ECTS i ocen wpisanych do protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta.
§ 26
1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku studiów dziekan wydaje decyzję
o:
1) skreśleniu z listy studentów,
2) warunkowym wpisie na kolejny rok studiów, zgodnie z oświadczeniem
studenta,
3) powtarzaniu danego roku studiów, zgodnie z oświadczeniem studenta.
2. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów może być dokonany w przypadku, gdy
suma punktów ECTS

niezaliczonych przedmiotów jest mniejsza od limitu

deficytu punktów ECTS.
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3. Limit deficytu punktów ECTS określa Rada Wydziału i podaje do wiadomości
studentów za pośrednictwem systemu informatycznego Uczelni najpóźniej w
dniu rozpoczęcia roku akademickiego.
4. Wpis warunkowy udzielany jest na okres jednego roku studiów.
5. W stosunku do studenta, który przekroczył określony limit deficytu punktów
ECTS, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów bądź, zgodnie z
oświadczeniem studenta, skierowaniu na powtarzanie danego roku studiów.
6. Studentowi powtarzającemu dany rok studiów decyzją dziekana uznaje się
pozytywne oceny uzyskane w toku studiów.
7. Student powtarzający dany rok studiów zobowiązany jest do uzupełnienia różnic
programowych, o ile nastąpiły zmiany w planach studiów i programach
nauczania.
§ 27
W stosunku do studenta, który został skierowany na powtarzanie roku studiów i
wywiązał się wcześniej ze swoich zobowiązań, tj. przed sesją egzaminacyjną, na
wniosek studenta dziekan wydziału może wydać odpowiednio decyzję o skróceniu
toku studiów, wpisaniu studenta na wyższy rok studiów lub warunkowym wpisaniu
studenta na wyższy rok studiów.
Rozdział 9
Praktyki zawodowe
§ 28
1. Praktyki zawodowe wynikają z planów studiów i programów nauczania
i stanowią integralną część programu nauczania.
2. Praktyki zawodowe podlegają obowiązkowemu zaliczeniu przez studenta z
przyporządkowaną odpowiednią liczbą punktów ECTS.
3. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem przystąpienia do egzaminu
dyplomowego i ukończenia studiów.
4. Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych określa regulamin praktyk
zawodowych.
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5. Student ma obowiązek zrealizować program praktyk do końca ostatniego
semestru nauki. Brak zaliczenia praktyk w powyższym terminie skutkuje
koniecznością powtarzania ostatniego roku studiów (na wniosek studenta) lub
może skutkować skreśleniem z listy studentów.
Rozdział 10
Indywidualny program, w tym plan studiów
§ 29
1. Student, który uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w toku
studiów wyższa od 4.5) może studiować według indywidualnego planu studiów i
programu nauczania uzgodnionego i zatwierdzonego przez dziekana.
2. Indywidualny plan studiów i program nauczania polega na zapewnieniu
studentowi szczególnej opieki dydaktycznej i naukowej, zindywidualizowaniu
treści i form kształcenia oraz sposobów wywiązywania się z obowiązków
studenckich wynikających z planu studiów i programu nauczania.
3. Wniosek studenta o zezwolenie na indywidualny plan studiów i program
nauczania powinien zawierać uzasadnienie oraz kandydaturę opiekuna
naukowego.
4. Dziekan powołuje opiekuna naukowego oraz zatwierdza indywidualny plan i
program nauczania, opracowany przez opiekuna naukowego.
5. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający stopień lub
tytuł naukowy.
6. W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania przewiduje się
możliwość skrócenia czasu studiów, jednak nie więcej niż o 1 rok.
7. Dziekan może cofnąć lub zawiesić decyzję o indywidualnym planie studiów i
programie nauczania w momencie stwierdzenia niewywiązywania się studenta z
nałożonych na niego obowiązków.
8. Indywidualny program studiów, o którym mowa w §29 niniejszego Statutu,
może być również przyznany w uzasadnionych przypadkach na wniosek

20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

studenta na podstawie decyzji właściwego dziekana podjętej w porozumieniu z
rektorem.
9. Wybór przedmiotów realizowany w ramach indywidualnego programu studiów
może dotyczyć wyłącznie przedmiotów specjalnościowych.

Rozdział 11
Indywidualna organizacja studiów
§ 30
1. Indywidualna organizacja studiów polega na odrębnym określeniu sposobu
realizacji programu nauczania, terminów uczestnictwa w zajęciach, terminów
zaliczeń i egzaminów wynikających z planu studiów, sposobu i terminów
realizacji praktyk studenckich oraz innych obowiązków studenta.
2. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji
studiów jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec
studentów:
1) studiujących na więcej niż jednej specjalności bądź kierunku,
2) uczestniczących w pracach badawczych,
3) odbywających część studiów w innej uczelni zagranicznej,
4) samotnie wychowujących dzieci,
5) inwalidów o znacznym stopniu niepełnosprawności,
6) którzy

przejściowo

znaleźli

się

w

sytuacji

utrudniającej

lub

uniemożliwiającej codzienny udział w zajęciach.
3. Wniosek studenta o zezwolenie na indywidualną organizację studiów powinien
zawierać uzasadnienie oraz propozycję wszelkich zmian, które były powodem
jego złożenia.
4. Realizacja indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia studenta od zaliczenia
wszystkich przedmiotów i złożenia wszystkich egzaminów przewidzianych w
planie studiów.
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Rozdział 12
Przeniesienia
§ 31
1. Student może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełnił wszystkie
zobowiązania wobec uczelni potwierdzone kartą obiegową.
2. Student przenoszący się do innej uczelni ma obowiązek zwrotu legitymacji
studenckiej i dostarczenia karty obiegowej.
§ 32
1. Studenci innych uczelni mogą ubiegać się o równoczesne studiowanie Wyższej
Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie.
2. Studenci innych uczelni mogą ubiegać się o przeniesienie do w Wyższej Szkole
Technologii Informatycznych w Warszawie po przedstawieniu wymaganych
przez uczelnię dokumentów, które służyć będą weryfikacji programu nauczania
i dotychczasowego przebiegu studiów kandydata oraz uzyskanych efektów
kształcenia.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta z innej uczelni podejmuje dziekan po
określeniu różnic programowych z uwzględnieniem braków w uzyskanych przez
studenta efektach kształcenia w stosunku do realizowanego programu
kształcenia. W przypadku braków w uzyskanych efektach kształcenia dziekan
zobowiązuje studenta do zlikwidowania tych braków przez zaliczenie
odpowiednich przedmiotów.
4. Podejmując decyzję o przeniesieniu dziekan może uznać efekty kształcenia
uzyskane podczas studiów na innym kierunku, wydziale lub uczelni albo
zarządzić egzamin sprawdzający.
5. W przypadku przenoszenia studenta stosuje się zasadę transferu zdobytych
punktów ECTS.
6. Dziekan wydziału ustala rok, na który może być przyjęty student po
przeniesieniu, biorąc pod uwagę:
1)

Liczbę punktów ECTS zgromadzonych przez studenta, oraz
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Konieczność osiągnięcia niezbędnych efektów kształcenia na danym
kierunku studiów, poziomie i profilu kształceniu.

7. Oceny z przedmiotów uzyskane przez studenta w innej uczelni podlegają
przepisaniu przez dziekana wydziału po porównaniu programów nauczania i
stwierdzeniu ich zgodności w co najmniej 60%.
§ 33
Przepisy określone w § 32 stosuje się odpowiednio w przypadkach przenoszenia się
studentów:
1) z innej szkoły wyższej, w tym uczelni zagranicznej,
2) z kierunku na inny kierunek studiów,
3) w ramach jednego kierunku przy zmianie systemu kształcenia.
Rozdział 13
Wznowienie studiów
§ 34
1. Wznowienie studiów przez wpisanie kandydata na listę studentów na co
najmniej drugi rok studiów następuje za zgodą dziekana, który określa warunki i
terminy zaliczenia wpisów warunkowych i różnic programowych.
2. Kandydaci, którzy nie byli studentami Wyższej Szkole Technologii
Informatycznych w Warszawie, lecz wcześniej zaliczyli przedmioty w innej
szkole wyższej, mogą ubiegać się o uznanie tych przedmiotów na zasadach
określonych w § 32 ust. 7 i przyjęcie na wyższy niż pierwszy rok studiów.
3. Student wydalony z uczelni na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej traci
prawo do wznowienia studiów na okres 3 lat od uprawomocnienia się
orzeczenia.
4. Jeżeli od daty skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż 5 lat, przyjęcie na
studia może odbyć się na ogólnych zasadach rekrutacji na I rok studiów.
5. Student wznawiający studia wpisany zostaje do rejestru studentów pod
dotychczasowym, wcześniejszym numerem albumu.
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6. Po skreśleniu studenta zgodnie z § 38 ust. 2 pkt 3 i 4, począwszy od kolejnego
roku studiów, student może ubiegać się o ponowne wpisanie go na listę
studentów na:
1) IV rok studiów inżynierskich,
9. Studentowi wznawiającemu studia uznaje się decyzją dziekana pozytywne oceny
uzyskane w ciągu całego toku studiów.
Potwierdzenie efektów uczenia się
§ 35
1. Student może zostać przyjęty na studia na podstawie potwierdzonych efektów
uczenia się uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego. Student, któremu
Uczelnia zaliczyła efekty uczenia się, uzyskane poza systemem szkolnictwa
wyższego, odbywa studia według indywidualnego planu studiów pod opieką
nauczyciela akademickiego sprawującego funkcję opiekuna naukowego studenta.
2. W Uczelni funkcjonują komisje uprawnione do zaliczenia efektów uczenia się
uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego.
3. Komisje

dokonują

potwierdzenia

efektów

uczenia

się

w

zakresie

odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie określonego kierunku
studiów, poziomu i profilu kształcenia.
4. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone w przypadkach określonych w
ustawie prawo o szkolnictwie wyższym w wymiarze nie większym niż 50% punktów
ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku
studiów, poziomu i profilu kształcenia.
5. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się składa pisemny
wniosek wraz z dokumentami wskazującymi na zdobyte doświadczenie zawodowe.
6. Za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w Uczelni pobierane są
opłaty według zasad i w wysokości określonych przez dyrektora finansowego.
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Rozdział 14
Urlopy
§ 36
1. Urlopy możliwe są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
2. Student może na jego pisemny wniosek otrzymać urlop w przypadku:
1) długotrwałej choroby, udokumentowanej zaświadczeniami lekarskimi,
2) urodzenia dziecka lub opieki nad nim,
3) ważnych okoliczności życiowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają
studentowi uczestniczenie w zajęciach.
3. Studentowi może być udzielony urlop:
1) krótkoterminowy – na okres nie dłuższy niż 8 tygodni, przy czym powrót z
urlopu musi nastąpić najpóźniej z dniem rozpoczęcia najbliższej sesji
egzaminacyjnej,
2) długoterminowy – na okres całego roku studiów.
4. Warunkiem uzyskania przez studenta urlopu jest zaliczenie pierwszego roku
studiów oraz rozliczenie się z obowiązków (w tym finansowych) wobec uczelni,
potwierdzone kartą obiegową.
5. Wniosek o udzielenie urlopu krótkoterminowego może być złożony w trakcie
roku studiów, a wniosek o udzielenie urlopu długoterminowego powinien być
złożony przed rozpoczęciem roku studiów.
6. W szczególnych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na urlop
długoterminowy w trakcie roku studiów.
7. W szczególnych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na urlop
krótkoterminowy dla studenta pierwszego roku studiów.
8. W okresie urlopu student zachowuje wszelkie prawa studenta, z wyłączeniem
prawa do korzystania z pomocy materialnej.
9. Student przebywający na urlopie może uczestniczyć na zasadach ogólnych w
wybranych zajęciach za zgodą dziekana i w porozumieniu z prowadzącym
zajęcia.

25

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

§ 37
1. Po

powrocie studenta

z

urlopu

krótkoterminowego

dziekan

określa

indywidualne warunki przystąpienia do egzaminów i zaliczeń.
2. W ciągu jednego roku studiów student może skorzystać z dwóch urlopów
krótkoterminowych.
3. Po powrocie z urlopu długoterminowego student ma obowiązek uzupełnienia
różnic programowych, które są wynikiem zmiany programu nauczania.
4. Następny urlop długoterminowy może być udzielony po zaliczeniu kolejnego
roku studiów.
5. Prawo do urlopu nie przysługuje w okresie od zakończenia sesji egzaminacyjnej
ostatniego semestru do obrony pracy dyplomowej.
6. Urlop przyznawany jest od dnia wydania decyzji przez dziekana.
Rozdział 15
Skreślenie z listy studentów
§ 38
1. Skreślenia z listy studentów dokonuje dziekan.
2. Skreślenie z listy studentów następuje w wyniku:
1) niepodjęcia studiów,
2) pisemnej rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4) uzyskania

oceny

niedostatecznej

z

egzaminu

dyplomowego

przeprowadzonego w terminie drugim, bądź w przypadku nieubiegania się
przez studenta o powtórne składanie egzaminu dyplomowego,
5) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
3. Skreślenie z listy studentów może nastąpić w wyniku:
1) braku postępów w nauce, stwierdzonym zgodnie z § 25 po zakończeniu roku
studiów i niezłożeniu wniosku o powtarzanie roku studiów lub niezłożeniu
wniosku o wpis warunkowy,
2) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
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4. Student ma prawo wnieść odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji dziekana.
5. Decyzja rektora jest ostateczna.
6. Student, który został skreślony z listy studentów, winien uregulować wszystkie
zobowiązania wobec uczelni potwierdzone kartą obiegową.
Rozdział 17
Nagrody, wyróżnienia, kary
§ 39
Studentowi wyróżniającemu się w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków
mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia rektora uczelni.
§ 40
1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów
obowiązujących w uczelni, student może być ukarany:
1) upomnieniem,
2) naganą,
3) naganą z ostrzeżeniem,
4) zawieszeniem w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
5) wydaleniem z uczelni.
2. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów stosuje się odrębne
przepisy.
Rozdział 18
Praca dyplomowa. Egzamin dyplomowy
§ 41
1. Na ostatnim roku studiów student zobowiązany jest do napisania pracy
dyplomowej (licencjackiej lub

magisterskiej)

w

ramach

kursu „praca

dyplomowa”.
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2. W Uczelni przygotowanie prac dyplomowych i egzaminy dyplomowe odbywają
się w języku polskim, chyba że program kształcenia przewiduje możliwość
przygotowania pracy dyplomowej i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w
nowożytnym języku obcym.
3. Praca dyplomowa jest obowiązkowo poddawana

przez promotora pracy

procedurze antyplagiatowej. Tryb oraz zasady procedury określają odrębne
przepisy. Wyniki procedury powinny być przekazane do wiadomości promotora,
recenzenta i zainteresowanego studenta nie później niż 3 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
4. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i recenzent powołany przez
dziekana po otrzymaniu wyników procedury antyplagiatowej.
5. Student realizujący jednocześnie program nauczania co najmniej dwóch
specjalności tego samego kierunku studiów, uczestniczy w jednym seminarium
dyplomowym, w jednym kursie „praca dyplomowa” oraz przygotowuje jedną
pracę dyplomową.
6. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego,
posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, spośród pracowników
proponowanych przez uczelnię.
7. Za zgodą dziekana, student może wykonać pracę dyplomową, pod kierunkiem
innej, wskazanej przez studenta osoby niż określona w ust. 6, o ile spełnia
wymagania merytoryczne.
8. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego
promotora, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę osoby kierującej pracą
dyplomową.
9. W przypadku długotrwałej, zgłoszonej do wiadomości właściwego dziekana,
nieobecności kierującego pracą dyplomową dziekan obowiązany jest do
wyznaczenia innego promotora.
10. Za zgodą dziekana wyrażoną na wniosek studenta (pozytywnie zaopiniowany
przez promotora), praca może być napisana w języku obcym.
11. Przy ocenie pracy stosuje się skalę ocen określoną w § 24 ust. 1.
28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

§ 42
1. Zakres pracy dyplomowej powinien odpowiadać kierunkowi studiów.
2. Temat pracy powinien być zgodny z kierunkiem studiów oraz zakresem
tematycznym promotora.
3. Tematy prac dyplomowych zatwierdza promotor.
4. W przypadku chęci wybrania przez studenta zakresu pracy dyplomowej
związanego z danym kierunkiem studiów, ale wykraczającym poza problematykę
proponowaną przez nauczycieli akademickich sugerowanych przez uczelnię lub
jeśli nie mogą oni przyjąć studenta z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, student
jest zobowiązany do wykonania pracy dyplomowej zgodnie z § 41 ust. 7 lub
wykonania pracy dyplomowej z zakresu związanego z danym kierunkiem
studiów spośród problematyki zaproponowanej przez nauczycieli akademickich.
5. Praca licencjacka może być wykonana zespołowo za zgodą właściwego
dziekana, nie więcej jednak niż w dwie osoby. W spisie treści pracy muszą być
wyraźnie oznaczeni autorzy poszczególnych rozdziałów. Termin egzaminu
licencjackiego dla obydwu osób jest wspólny. Praca dyplomowa wykonana
zespołowo musi być obszerniejsza od pracy przygotowanej przez jedną osobę.
6. Praca magisterska pisana jest przez jedną osobę.
§ 43
1. Student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie wydziału zaakceptowaną przez
promotora pracę dyplomową w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną
zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu rektora (wynikającymi z jego
planu studiów i programu nauczania). Jeśli student nie złoży pracy dyplomowej
przed końcem semestru w

w wyznaczonym przez rektora terminie

(wynikającym z jego planu studiów i programu nauczania), to kończy kurs
„praca dyplomowa” z brakiem zaliczenia.
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2. W przypadku niezaliczenia kursu „praca dyplomowa” student jest skreślony z
listy studentów, bądź skierowany na powtarzanie ostatniego roku studiów (na
wniosek studenta).
§ 44
Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem
pozytywnym.
§ 45
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest łączne spełnienie
następujących warunków: uzyskanie kompletu punktów ECTS, osiągnięcie
wszystkich efektów kształcenia wynikających z programu kształcenia, uzyskanie
zaliczeń

ze

wszystkich

przedmiotów

i

praktyk,

złożenie

wszystkich

obowiązujących egzaminów, złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie z niej
pozytywnej oceny od promotora i recenzenta.
2. Student realizujący co najmniej dwie specjalności w ramach jednego kierunku
studiów może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego pod warunkiem
zrealizowania planów studiów przewidzianych na obu specjalnościach.
3. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan. Termin
egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan.
4. W przypadku, gdy recenzent pracy dyplomowej oceni ją negatywnie, dziekan
powołuje kolejnego recenzenta z grona osób uprawnionych.
5. Jeśli ocena od drugiego recenzenta jest także negatywna, student zostaje
skreślony z listy studentów, bądź skierowany na powtarzanie ostatniego roku
studiów (na wniosek studenta), w trakcie którego przygotowuje nową pracę
dyplomową.
6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez
dziekana, w skład której wchodzą: dziekan lub osoba przez niego powołana
jako przewodniczący, promotor i recenzent . W przypadku, gdy promotorem
pracy jest dziekan lub w przypadku nieobecności jednej z wymienionych osób,

30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

w skład komisji wchodzi upoważniona przez dziekana osoba, powołana spośród
nauczycieli akademickich uczelni.
§ 46
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
2. Za zgodą dziekana wyrażoną na wniosek studenta (pozytywnie zaopiniowany
przez promotora), egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w języku
obcym.
3. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z
ukończonego kierunku studiów, a w szczególności znajomością problematyki
przedmiotów związanych z tematem pracy dyplomowej oraz ogólną erudycją i
elokwencją w zakresie dziedziny, w której kończy studia na poziomie
licencjackim lub magisterskim.
4. Rada wydziału określa formę i przebieg egzaminu dyplomowego.
5. Rada wydziału, na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dyplomowych, może
ustalić i udostępnić studentom listę pytań otwartych w zakresie danego kierunku
studiów.
§ 47
1. Na wniosek studenta lub promotora dziekan może wyrazić zgodę na otwarty
charakter egzaminu dyplomowego.
2. Informację o terminie i miejscu otwartego egzaminu dyplomowego zamieszcza
dziekan na stronie internetowej Uczelni.
3. Inni studenci lub osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwartym
egzaminie dyplomowym w charakterze obserwatorów. Uczestnicy egzaminu
otwartego, niebędący członkami komisji, nie mogą zadawać pytań dyplomantowi
ani uczestniczyć w obradach komisji w części niejawnej oceniającej egzamin.
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§ 48
1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego lub
nieprzystąpienia do niego, student może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o
zaliczeniu ostatniego roku studiów bez uzyskania tytułu zawodowego.
2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego lub
nieprzystąpienia do niego student może ubiegać się o powtórne składanie
egzaminu dyplomowego, jednak egzamin ten może odbyć się nie wcześniej niż
przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty
pierwszego egzaminu.
3. Drugi termin egzaminu dyplomowego wyznaczany jest przez dziekana i jest
terminem ostatecznym.
4. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego
przeprowadzonego w terminie drugim, bądź w przypadku nieubiegania się przez
studenta o powtórne składanie egzaminu dyplomowego, dziekan wydaje decyzję
o skreśleniu z listy studentów bądź skierowaniu na powtarzanie ostatniego roku
studiów na wniosek studenta.
§ 49
1. Ostateczną ocenę studiów określa suma składająca się z:
1) 50% średniej oceny z zaliczeń i egzaminów, ustalonej w sposób określony w
ust. 2,
2) 20% średniej ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i
recenzenta,
3) 30% oceny egzaminu dyplomowego.
2. Średnią ocenę z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w ciągu całego toku studiów
oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ostatnich ocen uzyskanych z
przedmiotów przewidzianych w toku studiów.
3. Do dyplomu ukończenia studiów wpisuje się ostateczną ocenę studiów według
zasady:
1) do 3,30 - ocena dostateczna (3,0),
32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
2) 3,31 do 3,65 - ocena dostateczna plus (3,5),
3) 3,66 do 4,00 - ocena dobra (4,0),
4) 4,01 do 4,34 - ocena dobra plus (4,5),
5) od 4,35 - ocena bardzo dobra (5,0).

4. Komisja egzaminacyjna może, w uzasadnionych przypadkach, podnieść
sumę składająca się na ostateczną ocenę studiów ustaloną według
wymienionej wyżej procedury o nie więcej niż 0,05.
5. Student może otrzymać dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem w związku
z jego aktywnością wychodzącą poza realizowany na jego studiach program
nauczania.
§ 50
1. Absolwent uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów potwierdzający
uzyskanie tytułu magistra lub licencjata.
2. Student może otrzymać dyplom w języku obcym, pod warunkiem spełnienia
dodatkowych kryteriów określonych przez rektora.
3. Student realizujący jednocześnie co najmniej dwie specjalności w ramach
jednego kierunku studiów otrzymuje jeden dyplom ukończenia studiów z
wpisem ukończonej specjalności podstawowej. Specjalność dodatkowa wraz ze
zrealizowanymi przedmiotami wpisywana jest do części B – suplementu do
dyplomu.
4. Absolwent uczelni z tytułem zawodowym licencjata może ubiegać się o przyjęcie
na studia drugiego stopnia.
5. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie wyższego
wykształcenia.
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Rozdział 19
Postanowienia końcowe
§ 51
1. Wszelkie podania i wnioski dotyczące kształcenia oraz pozostałych spraw
wynikających z toku studiów student zobowiązany jest składać w formie
pisemnej lub elektronicznej poprzez system informatyczny Uczelni.
2. Wszelkie podania i wnioski dotyczące chęci złożenia wypowiedzenia warunków
umowy o studiowaniu student zobowiązany jest składać wyłącznie w formie
pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
§ 52
1. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu
sprawuje dziekan wydziału, od którego decyzji przysługuje prawo odwołania się
do rektora.
2. W sprawach z zakresu organizacji procesu dydaktycznego nieokreślonych w
niniejszym regulaminie rozstrzyga dziekan.
3. W przypadku rozbieżnej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, decyzja
rozstrzygająca przysługuje dziekanowi po uzgodnieniu jej z rektorem.
4. Rektor uczelni jest instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych
niniejszym regulaminem. Decyzje rektora są ostateczne.
§ 53
Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2017/2018.
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