Uchwała Nr 265/16
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej
Na podstawie § 19 pkt 5 Statutu oraz art. 161 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 j. t. z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej, zw. dalej Regulaminem,
przyjętym Uchwałą Nr 180/15 z dnia 25 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
„14a) Indywidualny program studiów – program studiów zapewniający indywidualny dobór
przedmiotów i harmonogramu ich realizacji dostosowany do predyspozycji i zainteresowań
studenta, przy zachowaniu efektów kształcenia zakładanych dla danego kierunku, poziomu
i profilu kształcenia.”,
2) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) wglądu do swoich prac sprawdzających.”,
3) w § 7:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie
„6. Student szczególnie wyróżniający się w nauce może wystąpić do dziekana o zgodę
na indywidualny plan i program studiów, pod kierunkiem opiekuna naukowego wybranego
spośród nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Szczegółowe zasady organizacji indywidualnego planu i programu studiów określa rada
wydziału.”,
c) skreśla się ustępy: 8, 9, i 10,
d) ust.13 otrzymuje brzmienie:
„13. Organizację i warunki zaliczania praktyki określa Regulamin Praktyk Studenckich
w Politechnice Świętokrzyskiej stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.”,
4) w § 8 ust. 8:
a) skreśla się pkt 3,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) studenci mający ważne udokumentowane powody.”,

5) w § 9 skreśla się ust. 8 i 9,
6) w § 15 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W szczególnych przypadkach, uznanych przez dziekana, student może ubiegać się o urlop
od zajęć, składając pisemny wniosek do dziekana. Urlop może mieć charakter urlopu
krótkoterminowego, trwającego do czternastu dni kalendarzowych lub długoterminowego,
trwającego nie więcej niż jeden rok.”,
7) w § 16 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia mogą studiować
według indywidualnego planu i programu studiów pod opieką nauczyciela akademickiego,
co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Opiekuna powołuje dziekan.”,
8) w § 17 ust. 2 skreśla się pkt 4,
9) w § 18 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Student może wznowić studia nie więcej niż trzy razy.”,
10) w § 19 skreśla się ust. 12,
11) w § 20:
a) ust. 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) odpowiedzi na trzy pytania wylosowane z zestawu, o którym mowa w ust. 3; przy ocenie
odpowiedzi na pytania ma zastosowanie § 11; za ocenę z tej części egzaminu przyjmuje się
średnią arytmetyczną (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) ocen uzyskanych
za odpowiedzi na zadane pytania, przy czym co najmniej dwie oceny muszą być pozytywne
i średnia ocen jest nie mniejsza niż 3,0;”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie”
„11. Praca dyplomowa może być wyróżniona w sposób określony przez radę wydziału.”,
12) Dodaje się do Regulaminu załącznik pn.: Regulamin praktyk Studenckich
w Politechnice Świętokrzyskiej.
§ 2. Rektor w drodze zarządzenia określi wzory dokumentów do Regulaminu praktyk
Studenckich w Politechnice Świętokrzyskiej, o którym mowa w § 1 pkt 12 niniejszej
Uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2016/2017.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c.

