Uchwała nr 91
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Na podstawie art. 161 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:
§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.,
ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
— nr 109 z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
— nr 446 z dnia 21 kwietnia 2015 r.,
— nr 563 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17, 18 i 19
w brzmieniu:
„17) indywidualna organizacja studiów (IOS) — indywidualny sposób organizacji studiów
(uczestnictwa w zajęciach, harmonogramu i sposobu uzyskiwania zaliczeń) w danym
semestrze;
18) indywidualne dostosowanie studiów (IDS) — dostosowanie organizacji i właściwej
realizacji procesu dydaktycznego do szczególnej sytuacji studentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi wynikającymi ze stanu zdrowia;
19) indywidualny tok studiów (ITS) — indywidualny program studiów, w tym plan
studiów.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
1. Program studenckiej praktyki zawodowej oraz sposób jej zaliczenia określa program
kształcenia. Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków
zaliczenia semestru.
2. Szczegółowy sposób i tryb odbywania studenckich praktyk zawodowych określa
regulamin odbywania praktyk, uchwalany przez radę wydziału po zasięgnięciu opinii
właściwego organu samorządu studenckiego.

3. Opiekun praktyki w porozumieniu z dziekanem może zaliczyć studentowi praktykę na
podstawie potwierdzonej pracy zawodowej, udziału studenta w obozie naukowo-badawczym lub w innym przypadku, jeżeli stwierdzi, że zostały osiągnięte wymagane
efekty kształcenia.
4. Dziekan może zezwolić studentowi na odbycie studenckiej praktyki zawodowej
w niekolidującym z zajęciami wynikającymi z planu studiów terminie innym niż
przewidziany w planie studiów termin realizacji praktyk.”;
3) w § 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rozwijania zainteresowań naukowo-badawczych, społecznych, kulturalno-artystycznych,
turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomocy nauczycieli
akademickich i organów Uczelni, a także z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń
i środków Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy;”,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) dostępu do informacji, w szczególności za pośrednictwem uczelnianych stron
internetowych (m.in. USOSweb, informatora Karty kierunku) w zakresie:
a) programów kształcenia udostępnionych co najmniej trzy miesiące przed
rozpoczęciem roku akademickiego,
b) aktualnych sylabusów udostępnionych w ciągu pierwszych czterech tygodni
danego semestru lub w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć, jednak nie
później niż dwa tygodnie przed terminem weryfikacji efektów kształcenia gdy
z powodu odmiennej organizacji przyjętej w jednostce dane zajęcia nie rozpoczynają
się wraz z początkiem semestru,
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) wydanych przez organy Uczelni aktów prawnych 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;”,
c) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) utrwalania treści zajęć w formie zapisu dźwiękowego lub wizualnego w granicach
użytku dozwolonego przepisami prawa autorskiego, pod warunkiem uzyskania
zgody osoby prowadzącej zajęcia.”;
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4) w § 9:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania, zasadami określonymi w Kodeksie
etyki studenta i przepisami obowiązującymi w Uczelni;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) zachowania kulturalnego, niezakłócającego porządku na zajęciach dydaktycznych;
student nieprzestrzegający tej zasady może być usunięty z zajęć oraz ponieść
odpowiedzialność dyscyplinarną, określoną w odrębnych przepisach;”;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyny uchybiające godności
studenta, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną dla
studentów lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.”;
6) w § 10a:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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;
3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie w trybie § 25
ust. 1 pkt 3;
4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów w trybie § 25 ust. 7.”;
7) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student ma prawo do ubiegania się o studiowanie według indywidualnej organizacji
studiów (IOS), jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jej przyznanie.”,
b) uchyla się ust. 2;
8) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegółowe zasady dostosowania określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”;
9) § 18 otrzymuje brzmienie:
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1.

2.

3.

4.

„§ 18
Na wniosek studenta dziekan może zdecydować o uznaniu efektów uczenia się
osiągniętych w szczególności w wyniku działalności o charakterze badawczym,
naukowym, artystycznym, wdrożeniowym lub społecznym prowadzonej w czasie
trwania jego studiów.
Do wniosku musi być załączona dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie efektów
oraz opinia osoby sprawującej nadzór nad prowadzoną przez studenta działalnością.
Jeżeli działalność prowadzona była poza Uczelnią, dziekan może zasięgnąć opinii
nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni.
Dziekan może uznać efekty uczenia się osiągnięte przez studenta przez zaliczenie mu
modułu kształcenia z przypisaniem liczby punktów ECTS i wystawieniem studentowi
oceny, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 2.
Na podstawie weryfikacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić zaliczenie jednego
lub więcej modułów kształcenia.”;

10) § 18a otrzymuje brzmienie:
1.

2.

3.
4.

„§ 18a
Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz opłaty za
postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się osoby ubiegającej się
o przyjęcie na studia w Uczelni określają odrębne przepisy wewnętrzne Uczelni.
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się odpowiadających wszystkim efektom
kształcenia przypisanym do danego modułu kształcenia, osobie ubiegającej się o ich
potwierdzenie wystawia się oceny i przyznaje się punkty ECTS w liczbie zgodnej
z liczbą punktów ECTS przypisanych temu modułowi w programie studiów.
Oceny uzyskane na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się są wliczane do
średniej ocen ze studiów.
Dla osoby, przyjętej na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, dziekan
może określić indywidualny plan studiów oraz ustanowić dla niej opiekuna
naukowego.”;

11) w § 18b ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dziekan może zaliczyć studentowi efekty kształcenia osiągnięte w ramach zajęć
dydaktycznych, określonych w niniejszym paragrafie.”;
12) w § 20 uchyla się ust. 6;
13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Terminy egzaminów oraz sposób ogłoszenia ich wyników ustala egzaminator
w porozumieniu ze studentami. Nie można wyznaczyć dwóch lub więcej terminów
egzaminów w tym samym dniu dla studentów tego samego kierunku, specjalności,
formy, poziomu i roku studiów. Sprawy sporne w tym zakresie rozstrzyga dziekan.”;
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14) w § 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego, szkolenia BHP oraz przysposobienia
bibliotecznego, nie stosuje się ocen, o których mowa w ust. 1, zastępując je
formułami:
1) zaliczono (zal);
2) niezaliczono (nzal).”;
15) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student, dla którego jedyną przyczyną skreślenia z listy studentów było niezłożenie
pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, może zwrócić się do dziekana
o wznowienie studiów na ostatnim semestrze w celu ukończenia i złożenia pracy
dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego, jeśli od daty skreślenia
upłynęło nie więcej niż 3 lata. Dziekan podejmuje decyzję po uzyskaniu zgody
promotora.”;
16) w § 28 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W uzasadnionych przypadkach student przebywający na urlopie może za zgodą
dziekana uczestniczyć w niektórych zajęciach i zaliczać niektóre moduły.”;
17) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student składa pracę dyplomową w formie określonej w programie kształcenia;
złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia ostatniego semestru zajęć
z modułu, w ramach którego student przygotowuje pracę dyplomową (seminarium
dyplomowego lub pracowni dyplomowej).”;
18) w § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, dziekan niezwłocznie zawiadamia na piśmie
rektora oraz wstrzymuje wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej lub wydanie
dyplomu, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia dyscyplinarnego lub karnego.”;
19) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od decyzji podjętych w sprawach studenta na podstawie niniejszego regulaminu
studentowi przysługuje odwołanie do rektora, złożone za pośrednictwem dziekana
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.”;
20) dodaje się załącznik nr 1 do Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały;
21) załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
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§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 2017 r.
po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego
Uniwersytetu Śląskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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