
Uchwała nr  151/IV/2015 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie: zmiany w Regulaminie studiów i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu 
  

 

Na podstawie: 

- art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (t. j. Dz. U. z 

2012 r. poz.572 z późn. zm.), 

- Pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW.ZNU.6042.1.2015.7.SJ w sprawie 

korekty i dostosowania Regulaminu studiów do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w 

sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w 

uczelniach  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1302), 

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w 

sprawie dokumentacji przebiegu studiów  (Dz. U. Nr  201, poz. 1188), 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) 

- § 29 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 

 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przyjmuje następujące 

zmiany w Regulaminie studiów Uczelni: 

 

- § 9 ustępy 1, 3, 7-9 otrzymują brzmienie: 

    „1. Szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się studentom a także studentom przyjętym 

na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zgodnie z Uchwałą Senatu w 

sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się, Uczelnia zapewnia warunki i 

opiekę naukową. Studenci uzdolnieni i szczególnie wyróżniający się realizują studia z 

uwzględnieniem indywidualnego programu i planu studiów. 

     3. Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia według indywidualnego programu i planu 

studiów/planu studiów na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę postępy w 

studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta a także jego potrzeby. 

      7. Zasady odbywania studiów według indywidualnego planu studiów określa Rada 

Wydziału. Odbywanie takich studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu 

ukończenia studiów. Zasady te powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres 

indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta, oraz sposób zatwierdzania 

indywidualnego programu studiów. 

     8. Studentom niepełnosprawnym, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

studentom studiującym inny – obok podstawowego – kierunek studiów oraz studentom 

wybranym do kolegialnych organów Uczelni, Uczelnia stwarza możliwość odbywania 

studiów  wg  indywidualnego toku studiów (ITS).   

9. Zmiany związane z indywidualnym tokiem studiów dotyczą jedynie indywidualnej 

organizacji studiów, nie mogą dotyczyć treści kształcenia określonych w standardach  

kształcenia  dla  danego  kierunku  oraz  przedmiotów  uznanych uchwałą właściwej 



Rady Wydziału za obowiązkowe dla danego kierunku.” 

 

- § 9 ustęp 13 otrzymuje brzmienie: 

„Uczniowie, o których mowa w ust. 12, dopuszczeni do udziału w zajęciach:   

a) mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni oraz 

pomocy ze strony jej pracowników i organów; mogą również uczestniczyć w działalności 

studenckiego ruchu naukowego; 

b) zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni; 

c) zaliczają zajęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które 

dokumentowane są w karcie okresowych osiągnięć. Nie oznacza to jednak możliwości 

zaliczania tych zajęć na poczet przyszłych studiów.”  
 

- § 9 ustęp 14 skreśla się, 
 

- § 21 ustępy 8-11 otrzymują brzmienie: 

„8.Osoba, która została skreślona z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze,     

  może za zgodą dziekana uzyskać wznowienie studiów. 

 9. W przypadku uzyskania zgody na wznowienie studiów, student studiuje wg aktualnie 

obowiązującego programu studiów na danym kierunku tj. obowiązującego w roku 

akademickim, na który uzyskał wpis, przy czym wznowienie studiów następuje w wyniku 

decyzji dziekana, po  zapoznaniu się  z wcześniejszymi osiągnięciami studenta. 

Wznowienie studiów możliwe jest na semestr, na który wymagana liczba punktów ECTS 

odpowiada liczbie punktów uzyskanych przez studenta dotychczas. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na wznowienie studiów, dziekan  określa na  piśmie  

różnice programowe, jakie student winien uzupełnić oraz termin ich uzupełnienia. 

10. Student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, a przed skreśleniem z listy 

studentów powtarzał semestr studiów lub rok akademicki z powodu niedostatecznych 

wyników w nauce, po wznowieniu traci prawo do powtarzania semestru lub roku 

akademickiego. Nie dotyczy to semestru, od którego student wznowi studia. Wznowienie 

studiów w Uczelni, w przypadku osób skreślonych w innej uczelni, nie jest dopuszczalne.” 
 

- § 21 ustęp 13 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy 

dyplomowej, zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z planem studiów może za 

zgodą dziekana uzyskać wznowienie na ostatni semestr lub rok studiów, nie więcej jednak 

niż dwukrotnie.”  
 

- § 22 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„Student może przenieść się w ramach Uczelni z kierunku na inny kierunek, z wydziału na 

inny wydział Uczelni, jak również może przenieść się na inną uczelnię - za zgodą 

dziekana wydziału przyjmującego.”   
 

§ 2 
 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu studiów uwzględniający dokonane zmiany, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

                                                        

§ 3 
 

Tekst jednolity Regulaminu studiów uwzględnia treść przyjętą uchwałą nr 131/IV/2015 

Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2015 r. wraz ze zmianami wynikającymi z 



niniejszej uchwały. 
                                                                       
                                                                        § 4 
 

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

2015 r. 

                                                                                                    

 

                Przewodniczący Senatu 

 

 

Doc. dr Leszek Zygner 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


