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Plan

 Regulamin Studiów  w Ustawie 2.0

 Projekt nowego Regulaminu Studiów 
Politechniki Warszawskiej – nowe rozwiązania

- główne działy regulaminu

- organizacja studiów

- rekrutacja

- wznowienia studiów

- dyplomowanie i ukończenie studiów

- skreślenie z listy studentów

- prawa studenta



Definicja

Regulamin studiów to dokument 

określający organizację studiów oraz 

związane z nimi prawa i 

obowiązki studenta.



Zapisy Ustawy

Sprawy Studiów reguluje Rozdział 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce

Główne zapisy: 

Art. 75  Ustawy

1. „ Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta 
określa regulamin studiów”

2. Regulamin studiów jest uchwalany co najmniej na 5 miesięcy przed 
rozpoczęciem roku akademickiego

3. Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Jeśli 
w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia Regulaminu senat i samorząd studencki 
nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie 
na mocy ponownej uchwały senatu podjętej większością 2/3 głosów jego 
statutowego składu

Uwaga: W tym roku ze względu na prac na Uczelniach związane z 
uchwalaniem nowych Statutów – dopuszczano zostało odstępstwo od  tego 
terminu (Przepisy przejściowe)



Sprawy praw i obowiązków studenta reguluje Rozdział 3 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Główne zapisy, które wskazują co powinniśmy zawrzeć w 
Regulaminach studiów

Art. 83  Ustawy

„ Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa 
studenta z chwilą złożenia ślubowania”

Art.84

„ Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i 
obowiązków studenta” 

Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z 
Parlamentem studentów Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym dalej 
„PRSP”, który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich 
przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania 
promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta”

Zapisy Ustawy



Zapisy Ustawy

Art. 85 

Student ma prawo do:

- Przenoszenia i uznawania punktów ECTS

- Odbywania studiów według indywidulanej 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 niego obserwatora

- Powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających 
wyników w nauce – na zasadach określonych w regulaminie 
studiów

Uwaga: Te wszystkie sprawy muszą obejmować przepisy 
Regulaminu



2. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem 
nie można odmówić zgody na:

1) odbywanie studiów na określonym kierunku i 
poziomie według indywidualnej organizacji 
studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku 
studiów stacjonarnych 

2) urlopów, o których mowa w ust.1 pkt.3

3. Student będący rodzicem składa wniosek o urlop, o 
którym mowa w ust.1 pkt.3 w okresie 1 roku od dnia 
urodzenia dziecka

4. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt.3, dla:

1) Studentki w ciąży udziela się na okres do 
dnia urodzenia dziecka

2) Studenta będącego rodzicem udziela się na 
okres 1 roku  - z tym ,ze jeżeli koniec 
urlopu przypada w trakcie semestru, urlop 
może być przedłużony do końca tego 
semestru

NOWOŚĆ!!!

Zapisy Ustawy



Art.107 

1. Student jest obowiązany postępować zgodnie z 
treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi 
w uczelni

2. Student jest obowiązany w szczególności do:

3. Uczestniczenia w zajęciach zgodnie z 
regulaminem studiów

4. Składania egzaminów, odbywania praktyk 
zawodowych i spełnienia innych wymagań 
przewidzianych w programie studiów

Zapisy Ustawy



Art.108

1. Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku

1) Niepodjęcia studiów;

2) Rezygnacji ze studiów

3) Niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego

4) Ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

2. Student może być skreślony z listy studentów w przypadku

1) Stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach; - nowy zapis

2) Stwierdzenia braku postępów w nauce

3) Nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

4) Niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

3. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej 

Zapisy Ustawy



Projekt Nowego
Regulaminu Studiów

Politechniki
Warszawskiej

Podstawowe cele, które przyjęto przy tworzeniu 
projektu nowego regulaminu:

• dostosowanie do zapisów nowej Ustawy

• zracjonalizowanie zapisów

• ujednolicenie formy  

W ramach Komisji ds. Kształcenia powołano 
Podkomisję ds. nowego regulaminu

W ramach podkomisji powołano zespoły, które 
opracowywały poszczególne zagadnienia

Zapisy w dużej mierze konsultowano z 
przedstawicielami Forum Dziekanatów PW



Główne działy 
Regulaminu

• Podzielono proponowany projekt na poszczególne działy ( 10 )

• I Postanowienia ogólne ( tu bardzo ważny element to słownik, gdzie 
zastosowano nowe określenia zgodnie z wymaganiami Ustawy)

• II Organizacja studiów

• III  Przyjęcia na studia 

• IV Zasady studiowania i rejestracji studentów

• V Dyplomowanie i ukończenie studiów

• VI Skreślenie z listy studentów i wygaśnięcie statusu studenta

• VII Prawa studenta

• VIII Obowiązki i odpowiedzialność studenta

• IX Warunki i zasady uczestniczenia wybitnie uzdolnionych 
uczniów w zajęciach przewidzianych programami studiów 

• X Przepisy przejściowe i końcowe



I Postanowienia 
ogólne

Zwrócono uwagę na prawidłowe nazewnictwo 
np. 

Efekty uczenia się ( dotąd Ustawa mówiła o 
efektach kształcenia)

Określono podstawową jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie  
kształcenia 
( na PW zgodnie z projektem nowego Statutu Wydziały pozostają 
jednostką organizacyjną prowadzącą kształcenie)

Definicja Wydziału

„ Wydział – podstawowa jednostka 
organizacyjna Uczelni określona w statucie „



II Organizacja studiów

Określono organizację studiów a w szczególności ustalanie harmonogramu 
roku akademickiego 

Bardzo ważną rolę w regulaminie przypisano – regulaminowi przedmiotu –
określając co taki regulamin powinien zawierać  mi,innymi

„ zasady wymaganej obecności studenta na zajęciach, na których 
obecność jest obowiązkowa, w tym dopuszczalnego limitu nieobecności 
oraz usprawiedliwiania nieobecności, „

tym samym odnieśliśmy się do zapisów Ustawy dotyczących możliwości 
skreślenia z powodu braku udziału w obowiązkowych zajęciach

Ciekawostka:

 Studenci realizujący dany przedmiot mogą zgłaszać uwagi do treści 
regulamin przedmiotu. 

Nowy zapis

Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy 
uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody 
zarejestrowane materiały nie mogą być udostępnianie publicznie. 



III  Przyjęcia na studia

 Uwzględniono ustawowe zapisy ( art. 69 ustawy) , że przyjęcia na studia 

następuje w trybie rekrutacji, potwierdzenia efektów uczenia się, 

przeniesienia z innej uczelni, w tym zagranicznej – dodano lub wznowienia 

studiów

 Zasady przyjęcia na studia w trybie rekrutacji w danym roku akademickim, 

w szczególności warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji, określa uchwała Senatu. 

 Zasady, warunki i tryb przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów 

uczenia się określają wewnętrzne akty prawne Uczelni.



Wznowienia studiów

Wznowienia: 

Osoba skreślona z listy studentów Uczelni po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich, lub pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia

w trybie wznowienia.

Przyjęcie na studia w trybie wznowienia następuje na kierunek studiów, na którym osoba ubiegająca się o przyjęcie uprzednio

studiowała lub pokrewny i na program studiów realizowany w chwili wznowienia.

Warunkiem przyjęcia na studia w trybie wznowienia jest uzupełnienie wszystkich określonych przez dziekana zaległości i różnic

programowych, o których mowa w ust. 3, niezależnie od liczby zaliczonych wcześniej semestrów. Osoba wznawiająca studia

ma obowiązek posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na danym kierunku

studiów.

Nowość naszego nowego Regulaminu

Wniosek o ponowne przyjęcie na studia w trybie wznowienia może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia

się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Dopuszcza się nie więcej niż dwukrotne przyjęcie tej samej osoby na studia w trybie wznowienia studiów, przy czym osoba

skreślona z listy studentów ma prawo do co najwyżej trzykrotnego złożenia wniosku o przyjęcie na studia w tym trybie.



IV Zasady studiowania i rejestracji studentów

 Uwzględniono indywidualną organizację studiów na 
wniosek złożony przez studentkę w ciąży lub studenta 
będącego rodzicem

„ Na studiach stacjonarnych dziekan przyznaje 
indywidualną organizację studiów na wniosek złożony 
przez studentkę w ciąży lub studenta będącego 
rodzicem. Indywidualna organizacja studiów może 
wówczas zostać udzielona na okres do ukończenia 
studiów. „



V Dyplomowanie i ukończenie studiów

Sprawa recenzji: 

Art. 76 Ustawy – pkt. 5 Recenzje pracy dyplomowej są 
jawne

Proponowany zapis Regulaminu : 

„Promotor i recenzent opracowują recenzje pracy 
dyplomowej zawierające propozycje jej oceny. Student 
ma prawo do zapoznania się z tymi recenzjami co 
najmniej 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.„

Nie określiliśmy sposobu ujawniania  prawdopodobnie 
zastosujemy wniosek indywidualny 



Wydanie dyplomu

Zapis

 W terminie 30 dni od ukończenia studiów Uczelnia wydaje
absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz
suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na
wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.

 Na wniosek studenta, złożony najpóźniej w terminie 30 dni
przed złożeniem pracy dyplomowej, Uczelnia wydaje:

 odpis dyplomu w tłumaczeniu standardowo na jeden
z następujących języków obcych:

 angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski,

 odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu
standardowo na język angielski.

Czy takie zapisy są akceptowalne ?????? Próbujemy !!!!!



VI Skreślenie z listy studentów i wygaśnięcie 
statusu studenta

Uwzględniliśmy wszystkie ustawowe zapisy, uregulowaliśmy dotąd niezapisane 
przypadki np.

Za niepodjęcie studiów może być uznane niezłożenie ślubowania w terminie 
14 dni od daty rozpoczęcia zajęć. 

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych stanowi podstawę do skreślenia, 
jeżeli stwierdzono, że nie była ona usprawiedliwiona i powoduje brak 
możliwości rejestracji studenta na kolejny etap studiowania. 

W przypadku: 

 śmierci studenta, 

 utraty przez studenta zdolności do czynności prawnych, 

następuje wygaśnięcie statusu studenta, które powoduje skutki analogiczne ze 
skreśleniem z listy studentów. 

Osoba skreślona z listy studentów, z wyłączeniem przypadku o którym mowa 
w ust. 7 pkt 1,  ma obowiązek wypełnienia wszystkich zobowiązań finansowych 
i materialnych wobec Uczelni w terminie 14 dni od daty, gdy decyzja 
administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna i prawomocna. 



VII Prawa studenta
URLOPY – nowe zapisy 

1. Student ma prawo do urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością 
przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych 
w programie studiów. Do wymienionych urlopów zalicza się urlopy: 

 zdrowotny, 

 okolicznościowy, 

 nieuwarunkowany. 

 Udzielając urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji 
uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów dziekan 
jednocześnie określa warunki przystąpienia przez studenta do weryfikacji 
uzyskanych efektów uczenia się. 

Dodano:

Urlop okolicznościowy jest udzielany przez dziekana: 

 studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka, 

 studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku na wniosek złożony nie 
później niż 1 rok od dnia urodzenia dziecka, 

z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być 
przedłużony do końca tego semestru. 



VIII Obowiązki i odpowiedzialność studenta
 W szczególności student ma obowiązek: 

 studiowania zgodnie z programem studiów i planem zajęć, w szczególności 
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, uzyskiwania 
zaliczeń przedmiotów i składania egzaminów, odbywania praktyk i 
realizowania innych zadań wynikających z programu studiów, 
 uczciwego i etycznego postępowania w stosunku do Uczelni i społeczności 

akademickiej, a w szczególności przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

 dbania o dobro i poszanowania mienia Uczelni, 

 przestrzegania przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej, 

 uzyskania na podstawie skierowania z uczelni i posiadania zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na danym 
kierunku, 

 niezwłocznego powiadomienia Uczelni o zmianie danych osobowych w czasie 
studiów, w szczególności adresu do korespondencji, a także o zmianie dokumentu 
tożsamości oraz zmianach mających wpływ na zakres i wysokość przyznanej 
pomocy materialnej, 

2. Student jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych 
z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, jeżeli takie opłaty 
przewidziane są w odrębnych aktach prawnych Uczelni. Niewniesienie w 
terminie opłat może skutkować skreśleniem z listy studentów zgodnie z § 33 ust. 
3 pkt 2



IX Warunki i zasady uczestniczenia wybitnie 
uzdolnionych uczniów w zajęciach 

przewidzianych programami studiów 

Ciekawe zapisy regulujące te kwestie

 Wybitnie uzdolniony uczeń szkoły średniej, zwany 
dalej uczniem, może złożyć do dziekana wniosek 
o uczestniczenie w zajęciach przewidzianych 
programami studiów zgodnych z jego 
uzdolnieniami 
i zainteresowaniami.  

 Uczeń uczestniczący w zajęciach ma obowiązek 
posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału 
w zajęciach, podczas  których będzie on narażony 
na oddziaływanie czynników szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 



X Przepisy przejściowe 
i końcowe

 Decyzje i rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach studentów, w tym decyzje 
rejestracyjne, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu studiów 
obowiązują w roku akademickim 2019/2020. 

 Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie 
dotychczasowych programów studiów z zastrzeżeniem,  że od dnia 1 października 
2019 r. uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 81 Ustawy. 

 Wysokość opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, a 
także odpisów tych dokumentów, dla osób przyjętych na studia przed dniem 1 
października 2018 r. oraz rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 
określają wewnętrzne akty prawne Uczelni. 

 Umowy, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu studiów uchwalonego przez Senat 
Politechniki Warszawskiej w dniu  20 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami 
zachowują moc obowiązującą. Do umów tych stosuje się przepisy art. 160a Ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z 
późn. zm.) w zw. z art. 264 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 
1669 z późn. zm.).



 Niniejszy Regulamin studiów wchodzi w życie z 
dniem 1 października 2019 r. i ma zastosowanie 
także do studentów, którzy rozpoczęli studia 
przed rokiem akademickim 2019/2020.

 Z dniem 30 września 2019 r. traci moc Regulamin 
studiów w Politechnice Warszawskiej 
wprowadzony Uchwałą Nr 301/XLVIII/2015 Senatu 
Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2015 
roku z późniejszymi zmianami. 



Dziękuję za uwagę 
i proszę o dyskusję


