Uchwała nr 446
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Na podstawie art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), Senat uchwala
co następuje:

§1

1. W Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, stanowiącym
załącznik do uchwały nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z
dnia 24 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt. 13 i 14 otrzymują brzmienie:
„13) dostępu do informacji, w szczególności za pośrednictwem uczelnianych
stron internetowych (m.in. USOSweb, informatora Karty kierunku) w
sprawach:
a) programów kształcenia,
b) aktualnych sylabusów,
c) harmonogramów zajęć udostępnionych co najmniej tydzień przed
rozpoczęciem semestru,
d) godzin i miejsca dyżurów nauczycieli akademickich udostępnionych na
początku semestru,
e) terminów egzaminów ogłoszonych przed rozpoczęciem sesji,
f) uchwał organów kolegialnych Uczelni regulujących organizację i
przebieg studiów,
g) opisu systemu zapewniania jakości kształcenia,

h) adresów e-mailowych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
dydaktyczne,
i) wyników egzaminów i zaliczeń;
14) uzyskania najpóźniej na początku cyklu studiów informacji, o których
mowa w ust. 13 lit. a), f), g);”;

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a
1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia niepodjęcia studiów;
2) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni w trybie § 10;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej w trybie § 29 ust. 6;
4) niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego w trybie § 33 ust. 3;
5) rezygnacji ze studiów w trybie § 6 pkt. 15.

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o
warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne nie później niż w
terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć;
2) braku postępów w nauce skutkujących nieuzyskaniem zaliczenia
semestru lub roku w określonym terminie w trybie § 25 ust. 1 pkt. 3;
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów w trybie § 25
ust. 7.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13
1. Studentom będącym osobami niepełnosprawnymi zapewnia się
dostosowanie organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do ich
szczególnych potrzeb, w tym dostosowanie warunków odbywania studiów do
rodzaju niepełnosprawności (IDS).

2. Szczegółowe zasady dostosowania określa załącznik 1 do niniejszego
Regulaminu.”;

4) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przeniesienie na inny kierunek lub specjalność studiów w ramach
Uczelni jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru. Rada
wydziału prowadzącego kierunek lub specjalność może określić
szczegółowe warunki przeniesienia.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. W razie ubiegania się studenta o przeniesienie z innej uczelni student
obowiązany jest do złożenia dziekanowi wydziału przyjmującego wniosku
z uzasadnieniem, zaopiniowanego przez dziekana wydziału, z którego
zamierza się przenieść oraz dokumentów poświadczających
dotychczasowy przebieg studiów. Rada wydziału może określić
szczegółowe warunki przeniesienia.
5. Decyzje w sprawach, o których mowa w ustępach 1-4, podejmuje
dziekan, określając warunki przenoszenia i uznania zajęć zaliczonych
przez studenta w jednostce macierzystej zgodnie z zasadami
przenoszenia osiągnięć, oraz warunki wyrównania przez studenta różnic w
efektach kształcenia.”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17
Szczegółowe warunki i tryb realizacji kształcenia w ramach indywidualnych
studiów międzyobszarowych określa załącznik 2 do niniejszego
Regulaminu.”;

6) po § 18 dodaje się § 18a i § 18b w brzmieniu:
„§ 18a

1. Warunki odbywania studiów przez studenta przyjętego na studia w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się określa dziekan.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1, mogą przewidywać ustanowienie
opiekuna naukowego oraz określać indywidualny plan studiów studenta.

§ 18b
1. Wybitnie uzdolniony uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, zwany dalej
uczniem, może składać do dziekana wybranego wydziału wniosek o
uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem
studiów na kierunku zgodnym z jego uzdolnieniami.
2. Decyzję o wyrażeniu zgody na uczestniczenie ucznia w zajęciach
dydaktycznych podejmuje dziekan wydziału, o którym mowa w ust. 1, po
uzyskaniu zgody dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza oraz rodziców
lub prawnych opiekunów ucznia (zgoda dotyczy ucznia niepełnoletniego).
3. Dziekan wydziału może wyznaczyć opiekuna naukowego ucznia.
4. Uczeń uczestniczący w zajęciach dydaktycznych ma prawo do korzystania
z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni oraz do pomocy
ze strony jej pracowników. Uczeń może również uczestniczyć w działalności
studenckiego ruchu naukowego.
5. Uczeń uczestniczący w zajęciach dydaktycznych zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących na Uczelni, w
szczególności przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach uczeń zobowiązany jest
złożyć pisemną rezygnację, potwierdzoną przez rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia a także przez dyrektora szkoły.
7. Zaliczenie zajęć dydaktycznych przez ucznia następuje na zasadach
obowiązujących studentów danego kierunku na podstawie pozytywnego
zweryfikowania osiągnięcia przez ucznia wszystkich efektów kształcenia
danego modułu zajęć. Po zaliczeniu zajęć uczeń otrzymuje zaświadczenie o
udziale w zajęciach i ich zaliczeniu. Rada wydziału może ustalić indywidualny
tryb zaliczania zajęć dydaktycznych przez uczniów.

8. Uczeń, który na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, zaliczył
zajęcia dydaktyczne i w wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie
przyjęty na studia w Uniwersytecie Śląskim, może zostać zwolniony z
obowiązku zaliczania tych zajęć, o ile osiągnął wszystkie efekty kształcenia
przewidziane dla danego modułu zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje
dziekan właściwy dla kierunku, na którym uczeń podejmie studia.”;

7) w § 19: po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Ocena końcowa modułu może uwzględniać oceny niedostateczne
uzyskane w ramach terminów zaliczeń i egzaminów.”;

8) w § 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Weryfikacja efektów kształcenia za zgodą dziekana, zwłaszcza w
przypadku modułów zajęć realizowanych w formie e-learningu, może zostać
przeprowadzona z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, w
szczególności w postaci wideokonferencji, pod warunkiem zapewnienia
samodzielności pracy studenta podczas weryfikacji.”;

9) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Korzystanie z niedozwolonych form pomocy w trakcie weryfikacji efektów
kształcenia (w tym przedstawienie pracy będącej plagiatem) skutkuje
negatywnym wynikiem tej weryfikacji.”;

10) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:
„§ 28a
1. W przypadku usprawiedliwionej krótkotrwałej nieobecności na zajęciach
niewymagającej korzystania z urlopu, student zobowiązany jest
usprawiedliwić jej powody prowadzącemu najpóźniej na pierwszych zajęciach
po ustaniu przyczyny nieobecności.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 prowadzący zajęcia wyznacza studentowi
warunki i tryb uzupełnienia zaległości.

3. W przypadku gdy powstałych zaległości nie można uzupełnić w trybie ust.
2, o zasadach zaliczenia zajęć i modułu decyduje dziekan po konsultacji
z prowadzącym zajęcia lub koordynatorem modułu.”;

11) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30
1. Pracę licencjacką (projekt inżynierski) student wykonuje pod kierunkiem
uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego co najmniej w stopniu
doktora. Pracą licencjacką (projektem inżynierskim) może także kierować
upoważniony przez dziekana specjalista spoza Uczelni co najmniej w stopniu
doktora. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może upoważnić do
kierowania pracą licencjacką (projektem inżynierskim) zaliczanego do
minimum kadrowego danego kierunku nauczyciela akademickiego z tytułem
zawodowym magistra.
2. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do
tego nauczyciela akademickiego co najmniej w stopniu doktora
habilitowanego. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może
upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela akademickiego co
najmniej w stopniu doktora lub specjalistę także spoza Uczelni co najmniej w
stopniu doktora.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (m.in. kierunki artystyczne,
studia o profilu praktycznym, studia międzyobszarowe, międzynarodowe)
pracą dyplomową może kierować więcej niż jeden promotor.
4. Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana
samodzielnie przez studenta. W wyjątkowych przypadkach, jeśli można
ustalić fragmenty samodzielnie przygotowane przez studenta, za pracę
dyplomową może być uznana praca zespołowa.
5. Tematy prac dyplomowych powinny być zgodne z kierunkiem studiów. Przy
ich ustalaniu należy uwzględnić zainteresowania naukowe studenta,
programy badawcze katedry, instytutu lub wydziału oraz możliwości wydziału
w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową.

6. Jeśli zachodzi podejrzenie, że w pracy naruszone zostało prawo własności
intelektualnej, promotor informuje o tym dziekana na piśmie.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, dziekan wstrzymuje procedurę
dyplomowania do czasu wyjaśnienia sprawy oraz informuje o niej rektora.
8. Ust. 6 stosuje się odpowiednio do recenzentów prac dyplomowych oraz
pozostałych członków komisji egzaminacyjnej.
9. Dziekan kieruje do recenzji pracę dyplomową po przyjęciu jej przez
promotora z zastrzeżeniem ust. 6-8.
10. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent. Pracę uznaje
się za ocenioną pozytywnie, jeśli uzyskała dwie oceny pozytywne.
11. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta,
dziekan powołuje drugiego recenzenta. Jeśli drugi recenzent wystawił pracy
dyplomowej ocenę pozytywną, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu
dyplomowego. Jeśli drugi recenzent ocenił pracę negatywnie, nie może ona
być podstawą ukończenia studiów. W tym przypadku student musi
przygotować nową pracę dyplomową. Przepis § 27 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.”;

12) w § 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W indywidualnych sprawach studentów nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem decyzje podejmuje dziekan. Przed wydaniem decyzji w
sprawach dydaktycznych dziekan ma prawo zasięgnąć opinii właściwej w
danym przypadku osoby odpowiedzialnej za organizację procesu kształcenia
(w szczególności dyrektora instytutu, kierownika katedry lub samodzielnego
zakładu, koordynatora programu kształcenia lub przewodniczącego
właściwego zespołu ds. jakości kształcenia) lub realizację kształcenia
(w szczególności koordynatora modułu lub nauczyciela akademickiego
prowadzącego dane zajęcia).”.

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 1 października
2015 r. po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu
studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

