Uchwała nr 111/IV/2014
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Ciechanowie
Na podstawie:
- art. 160 ust.1 oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
- § 29 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
§1
W Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
uwzględniając przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i aktów
wykonawczych do tej Ustawy oraz pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
16.06.2014 r. o numerze DSW.ZNU.6042.8.2014.EKR wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustawa” oznacza ustawę „ Prawo o szkolnictwie
wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)”;
2) w § 5 ust. 1 pkt. e otrzymuje brzmienie: „studiowanie na więcej niż jednym kierunku
studiów, wymaga postępowania rekrutacyjnego. Podejmowanie studiów na drugim lub
kolejnym kierunku wymaga określenia przez studenta jednego z nich jako
podstawowy”;
3) w § 5 ust. 1 w pkt. r skreśla się słowo „dziekańskiego”;
4) w § 5 skreśla się ust. 2;
5) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Student jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem
studiów, jeżeli takie opłaty przewidziane są odpowiednimi przepisami lub umową.
Student ma prawo do jednorazowego lub ratalnego wnoszenia opłat w sposób określony
w umowie ze studentem”;
6) w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Dziekan Wydziału ustala i ogłasza na stronie
internetowej Wydziału oraz w gablocie na Wydziale harmonogram zajęć w danym
semestrze nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru”;
7) w § 8 ust.2 słowo „obieralne” zastępuje się słowem „wybieralne”;
8) w § 10 ust. 1 pkt a i b otrzymują brzmienie:
„a) prowadzącym przedmiot jest wykładający dany przedmiot nauczyciel akademicki
zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego,
profesora wizytującego, starszego wykładowcy, wykładowcy lektora lub instruktora.
Dziekan może powierzyć prowadzenie przedmiotu innemu pracownikowi
dydaktycznemu albo innemu specjaliście spoza Uczelni, magistrowi lub magistrowi
inżynierowi z danego zakresu po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału;
b) prowadzącym zajęcia jest nauczyciel akademicki, któremu zgodnie z planem
obciążenia dydaktycznego dziekan powierzył prowadzenie przedmiotu/modułu.
Program zajęć oraz warunki zaliczenia określa prowadzący przedmiot/moduł,
zgodnie z dokumentacją procesu kształcenia”;
9) w § 11 w ust. 8 wyrażenie „organ Parlamentu Studentów” zastępuje się określeniem
„organ Samorządu Studentów”;
10) w § 12 w ust. 5 skreśla się zwrot „itp.”;
11) w § 12 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„Nominalna liczba punktów ECTS jaką powinien uzyskać student w każdym semestrze
jest równa 30 punktów bez względu na formę studiów i narastająco po „n” semestrach
liczba ta wynosi n x30”;
12) w § 16 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Dziekan Wydziału może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w formie

pisemnej albo w formie ustnej, na wniosek studenta, organu Samorządu Studentów lub
egzaminatora, a także z własnej inicjatywy, w przypadku gdy:
1) w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu;
2) zakres przeprowadzonego egzaminu wykracza poza zakres określony przez
prowadzącego w sylabusie, o którym mowa w § 10;
3) w innych uzasadnionych przypadkach.
Wniosek o egzamin komisyjny może zostać złożony w terminie nie krótszym niż 5 dni
przed ustaloną datą egzaminu. Decyzja dziekana Wydziału o takiej formie egzaminu nie
może zapaść później niż na 3 dni przed ustalonym terminem egzaminu.”
13) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Powtarzanie semestru lub roku akademickiego może być spowodowane zaległościami
w nauce tj. gdy student uzyskał ilość punktów ECTS mniejszą niż wymagana, po
uwzględnieniu dozwolonego poziomu deficytu punktów ECTS, ustalonego przez Radę
Wydziału.”
14) w § 21 w ust. 2 pkt. a) skreśla się zapis „nieusprawiedliwione”;
15) w § 21 w ust. 3 w miejsce dotychczasowego zapisu widniejącego po punkcie „c” tj. po
słowach „z odbywaniem studiów” wprowadza się ust. 3a „Procedura skreślania, o której
mowa w ust. 1 i 3 rozpoczyna się od poinformowania studenta o przewidywanym
skreśleniu z listy studentów i wyznaczenia terminu w jakim student może wyjaśnić
zaistniałą sytuację. W przypadku braku podstaw do wycofania się z zamiaru skreślenia,
dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów i doręcza ją studentowi z
pouczeniem o prawie odwołania się studenta od tej decyzji do rektora, w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia decyzji”;
16) w § 21 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu nie zarejestrowania pracy
dyplomowej, zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z planem studiów może
za zgodą dziekana uzyskać wznowienie na semestr lub rok studiów”;
17) w § 24 ust.4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego
nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy) z tytułem naukowym profesora lub
stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora.”
18) w § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty,
informację w tej sprawie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed
zaplanowanym terminem egzaminu w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.
Charakter otwarty egzaminu powinien dotyczyć pracy wybitnej o szczególnym
znaczeniu. Na wniosek studenta za zgodą dziekana egzamin może być przeprowadzony
w języku obcym”.
19) w § 25 usuwa się ust. 26.;
20) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zasady nauki języków obcych w Uczelni określa uchwała Senatu Nr 75/IV/2014 z dnia
29.01.2014 r. w sprawie egzaminu jęz. obcego na poziomie B2 oraz uchwała Senatu nr
76/IV/2014 r. w sprawie egzaminu jęz. obcego na poziomie B1 dla kierunku
pielęgniarstwo”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Doc. dr Leszek Zygner

