Uchwała Nr 107/18
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 28 marca 2018 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. 2017, poz. 2183 t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej przyjętym Uchwałą
Senatu nr 180/15 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Harmonogram sesji egzaminacyjnej jest podawany do wiadomości nie później niż trzy dni
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.”
2) w § 7:
a) po ustępie 4 dodaje się ustępy 4a-4e w brzmieniu:
„4a. Studenci, którzy mieszczą się w grupie 10% najlepszych studentów na danym roku
(decyduje średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów) mogą za zgodą Dziekana
wybrać drugą, dodatkową specjalność w tym samym semestrze, w którym wybierana jest
specjalność pierwsza zwana dalej specjalnością wiodącą.
4b. W odniesieniu do drugiej specjalności student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich
przedmiotów związanych z tą specjalnością oraz do wykonania pracy dyplomowej zgodnie
z §19.
4c. Egzaminy dyplomowe na pierwszej i drugiej specjalności muszą odbyć się w tym samym
dniu – jest to data ukończenia studiów.
4d. Student kończący dwie specjalności otrzymuje jeden dyplom, do którego wpisywana jest
specjalność wiodąca. Ostateczny wynik studiów obliczany jest w oparciu o przedmioty
przypisane do specjalności wiodącej. Druga specjalność, jak również wynik studiów obliczony
niezależnie w oparciu o przedmioty przypisane do drugiej specjalności wpisywane są do
suplementu do dyplomu.
4e. Student może zrezygnować z realizacji drugiej specjalności. Rezygnacja ze specjalności
wiodącej równoznaczna jest z rezygnacją ze studiów.”
b) dodaje się ustępy 16 i 17 w brzmieniu:
„16. Student PŚk, jak również innej uczelni krajowej lub zagranicznej może uczestniczyć
w programie podwójnego dyplomowania. Zasady uczestnictwa w programie określa umowa
pomiędzy PŚk a uczelnią partnerską, zawarta za zgodą Senatu PŚk.
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17. PŚk może prowadzić studia dualne z podmiotami zewnętrznymi. Zasady prowadzenia
studiów dualnych określa umowa pomiędzy PŚk a podmiotami zewnętrznymi, zawarta za
zgodą Senatu PŚk.”
3) w § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu/modułu, przed zakończeniem zajęć
w semestrze, może ubiegać się o nie dwukrotnie w czasie sesji egzaminacyjnej, w tym raz
w czasie sesji poprawkowej z wyłączeniem braku zaliczenia wynikającego z § 8 ust. 6. Terminy
egzaminów, do których student nie mógł w tym czasie przystąpić na skutek braku zaliczenia,
nie ulegają przesunięciu.”
4) w § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Student może studiować poza podstawowym kierunkiem inne kierunki studiów
stacjonarnych.”
5) w § 17:
a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) niepodjęcia studiów – w przypadku, gdy osoba przyjęta na studia:
a) nie złożyła ślubowania,
b) nie uczestniczyła w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych przez okres
4 pierwszych tygodni semestru i nie przedstawiła stosownego usprawiedliwienia
nieobecności.”
b) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) stwierdzenia nieobecności na zajęciach, określonych planem studiów na danym semestrze,
na których zgodnie z regulaminem studiów obecność jest obowiązkowa,
w przypadku gdy nieobecność ta wyniosła więcej niż 1/5 liczby godzin zajęć i nie została
usprawiedliwiona.”
6) w § 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Student może wznowić studia nie więcej niż trzy razy i nie później niż 5 lat od ostatniego
skreślenia.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2018/2019.
Rektor

Prof. Wiesław Trąmpczyński
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