
 

UCHWAŁA NR 75 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr 31 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U. poz. 695) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

(uchwała nr 31 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r., z późn. zm.) wprowadza się zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Warunki, tryb i terminy rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzenia określa 

uchwała Senatu Uczelni na dany rok akademicki.”; 

b) dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Osobę przyjętą na studia, która nie złożyła ślubowania w terminie do dnia: 

a) 31 października – w przypadku rozpoczęcia studiów w semestrze zimowym;  

b) 31 marca – w przypadku rozpoczęcia studiów w semestrze letnim,  

uznaje się za niepodejmującą studiów (§ 42 ust. 1 pkt 1).”; 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie 

„8. Studenta pierwszego roku, którego nieusprawiedliwiona, nieprzerwana nieobecność na 

zajęciach dydaktycznych trwała do dnia: 

a)  31 października – w przypadku rozpoczęcia studiów w semestrze zimowym; 

b)  31 marca – w przypadku rozpoczęcia studiów w semestrze letnim, 

uznaje się za niepodejmującego studiów (§ 42 ust.1 pkt 1).”; 

2) w § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) średnia ważona ocen z wszystkich zajęć/modułów zajęć od początku studiów wynosi co 

najmniej 4,5.”; 

3) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organizację potwierdzenia efektów uczenia się, w tym zasady, warunki i tryb przyjęć na studia 

określa Senat. Zasady pobierania opłat z tego tytułu regulują odrębne przepisy.”; 

4) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. Student może za zgodą dziekana wydziału przyjmującego i po pisemnym zawiadomieniu  

dziekana wydziału, który opuszcza, przenieść się na kierunek studiów prowadzony przez Uczelnię 

z innej szkoły wyższej lub uczelni zagranicznej, zmienić wydział lub kierunek studiów w Uczelni 

lub przenieść się na inną formę studiów. 

2. Podstawowym warunkiem przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, jest dostarczenie zaświadczenia 

o wypełnieniu wszystkich obowiązków, wynikających z przepisów obowiązujących w opuszczanej 

uczelni. Zaświadczenie powinno zawierać również wykaz uzyskanych dotychczas przez studenta 

efektów uczenia się. Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadkach, o których mowa w ust. 

1, odbywających się w ramach tego samego wydziału. 



 

3.  Dziekan wydziału przyjmującego dokonuje porównania uzyskanych przez studenta efektów 

uczenia się z efektami uczenia się określonymi dla kierunku na danej formie studiów, na 

którym student chce studiować. Dziekan podejmuje decyzję i odpowiada na wniosek studenta 

w formie pisemnej. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zawiera rejestrację 

na określony semestr, wykaz zajęć/modułu zajęć wraz z przypisanymi do nich efektami 

uczenia się, które student powinien uzupełnić w podanym terminie oraz wysokość ewentualnych 

opłat wnoszonych przez studenta. 

4. Warunkiem przeniesienia zajęć/modułu zajęć zaliczonych w innej uczelni, w tym w uczelni 

zagranicznej lub jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej, w miejsce punktów ECTS, 

przypisanych zajęciom/modułom zajęć i praktykom określonym w programie studiów, jest 

stwierdzenie pełnej zbieżności uzyskanych efektów uczenia się w trybie określonym w § 21 ust. 

4 – 6.  

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, student studiuje według programu 

studiów obowiązującego dla danego cyklu kształcenia, na który został przyjęty.”; 

5) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na wniosek studenta, po przedstawieniu dokumentacji przebiegu studiów odbytych na innym 

kierunku, formie studiów lub poza uczelnią macierzystą (w tym uczelnią zagraniczną), dziekan 

wydziału prowadzącego kształcenie podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia potwierdzonych 

efektów uczenia się wyrażonych w punktach ECTS, zwanych dalej „osiągnięciami studenta.”; 

6) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Nauczyciel akademicki wprowadza do systemu e-dziekanat wyniki zaliczenia w terminie do 

pięciu dni od daty przeprowadzonego zaliczenia, nie później jednak niż określony w systemie 

termin wprowadzenia do dokumentacji przebiegu studiów. Zamknięcie systemu do wpisywania 

wyników zaliczenia przez nauczycieli akademickich następuje po trzech dniach roboczych od 

zakończenia sesji egzaminacyjnej: zimowej oraz jesiennej.”;  

7) w § 25 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Nauczyciel akademicki wprowadza oceny do systemu e-dziekanat z wyniku egzaminu 

w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzonego egzaminu, nie później jednak niż określony 

w systemie termin wprowadzenia do dokumentacji przebiegu studiów. Zamknięcie systemu do 

wpisywania ocen z wyniku egzaminu przez nauczycieli akademickich następuje po trzech 

dniach roboczych od zakończenia sesji egzaminacyjnej: zimowej oraz jesiennej.”; 

8) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy student nie zaliczy zajęć/modułu zajęć z upływem ostatecznego terminu 

jego zaliczenia, dziekan kieruje studenta na powtarzanie zajęć/modułu zajęć. Student może 

złożyć pisemną rezygnację z powtarzania zajęć/modułu zajęć.”; 

9) w § 28 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„2. Student dokonuje wyboru zakładu pracy, w którym zrealizuje praktykę zawodową, wykazując 

możliwość uzyskania zamierzonych efektów uczenia się. Możliwość uzyskania tych efektów 

potwierdza odpowiedzialny za praktyki nauczyciel akademicki wskazany przez dziekana. 

Spełnienie tego warunku staje się podstawą zawarcia umowy (porozumienia) w sprawie 

praktyk zawodowych Uczelni z zakładem pracy.  

3.  Realizacja praktyki zawodowej przez studenta dokumentowana jest dziennikiem praktyk, 

w którym opisane są zadania wykonywane przez studenta oraz odpowiadające im efekty uczenia 

się. Nauczyciel akademicki, o którym mowa w ust. 2, dokonuje weryfikacji uzyskanych przez 

studenta efektów uczenia się i zalicza praktykę zawodową zgodnie z określonymi w programie 

studiów wymaganiami.  



 

4.  Studentowi można zaliczyć praktykę zawodową wraz z przypisaniem odpowiadającej liczby 

punktów ECTS bez obowiązku odbycia jej, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe 

związane ze studiowaną dyscypliną. Zgodność określonych w programie studiów efektów 

uczenia się z doświadczeniem zawodowym studenta potwierdza nauczyciel akademicki, 

o którym mowa w ust. 2.”; 

10) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student, który nie wykaże wystarczających postępów w nauce, może decyzją rektora zostać 

skreślony z listy studentów, zgodnie z § 42 ust. 2 pkt 2. Za podstawę stwierdzenia braku postępów 

w nauce, wykluczając udokumentowane zdarzenia losowe uznane przez rektora, przyjmuje się:  

1) dla studenta pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia – 

niespełnienie warunku rejestracji na drugi semestr;  

2) dla pozostałych studentów – uzyskanie mniej niż 20% z wymaganych punktów ECTS, dla 

których podstawę do obliczenia stanowi suma liczby punktów ECTS, którą powinien 

student uzyskać w semestrze, na którym jest zarejestrowany. Sumę liczby punktów ECTS 

stanowią punkty ECTS zajęć/modułów zajęć z bieżącego semestru oraz z różnic programowych 

i zajęć/modułów zajęć powtarzanych, na które student został skierowany.”; 

11) w § 33 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy, 

dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, określony w ust. 1, o okres 

nieprzekraczający trzech miesięcy. 

4.  W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych, na wniosek studenta, przy pozytywnej 

opinii opiekuna pracy oraz dziekana, rektor może tylko raz przesunąć termin złożenia pracy 

dyplomowej, określony w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dwóch miesięcy.”;  

12) w § 35 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wygenerowanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego raportu ogólnego w  wersji kolorowej 

z wyniku badania pracy, stanowiącego ostateczne potwierdzenie, że przebadana praca nie nosi 

znamion plagiatu i przekazanie do dziekanatu.”; 

13) w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W dyplomie ukończenia studiów wynik studiów wpisuje się zgodnie ze skalą ocen podaną 

w § 23 ust. 4 (tabela 1), wyznaczony na podstawie ostatecznego wyniku obliczeniowego studiów 

(ust. 2) po zaokrągleniu zgodnie z zasadą podaną w § 23 ust. 4 (tabela 2).”; 

14) § 42 otrzymuje brzmienie: 

„§ 42. 1. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 

1) niepodjęcia studiów (§ 2 ust. 7a i 8);  

2) rezygnacji ze studiów (§ 2 ust. 9); 

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej (§ 33) lub egzaminu dyplomowego (§ 34 i § 37 ust. 3); 

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.  

2. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, może skreślić z listy studentów w przypadku: 

1)  stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach (§ 40 ust. 8); 

2)  stwierdzenia braku postępów w nauce (§ 29 ust. 3 lub § 30 ust. 3); 

3)  niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

3. Studentowi skreślonemu z listy studentów służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia na piśmie tej decyzji. Do dnia, w którym 

decyzja o skreśleniu staje się ostateczna, student zachowuje status studenta. 



 

4. Osoba skreślona z listy studentów ma obowiązek wypełnienia wszystkich zobowiązań finansowych 

i materialnych wobec Uczelni w terminie 21 dni od daty, gdy decyzja administracyjna o skreśleniu 

stała się ostateczna. 

5. W przypadku: 

1) śmierci studenta, 

2) utraty przez studenta zdolności do czynności prawnych  

następuje wygaśnięcie statusu studenta, które powoduje skutki analogiczne ze skreśleniem 

z listy studentów. 

6. O wznowienie studiów może wystąpić do rektora osoba, która wcześniej studiowała na danym 

kierunku studiów Uczelni i w chwili skreślenia jej z listy studentów była zarejestrowana na 

semestr trzeci lub wyższy studiów pierwszego stopnia lub na semestr drugi lub wyższy studiów 

drugiego stopnia. Wznowienie studiów nie może nastąpić w semestrze, w którym student został 

skreślony, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 10, oraz jeżeli nie jest już prowadzony kierunek 

studiów, z którego student został skreślony.   

7. Rektor nie wyraża zgody na wznowienie studiów w przypadku skreślenia studenta z listy 

studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną, wydalenia z Uczelni lub jeżeli od daty wydania 

ostatecznej decyzji o skreśleniu upłynęło więcej niż 3 lata.  

8. Decyzja w sprawie wznowienia studiów zawiera efekty uczenia się, które student powinien 

uzupełnić oraz te, które zostały jemu uznane.  

9. Dziekan określa sposób uzupełnienia brakujących efektów uczenia się, tj. konieczność realizacji 

dodatkowych zajęć/modułów zajęć i sposób weryfikacji uzyskanych efektów. W uzasadnionych 

wypadkach, na wniosek studenta przy spełnieniu warunków zapisanych w § 13 ust. 1 lub § 14 ust. 1, 

student może uzupełnić efekty uczenia się na zasadach indywidualnego programu studiów.  

10. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub 

nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego może uzyskać zgodę rektora na jednokrotne 

wznowienie studiów. W przypadku gdy wznowienie studiów następuje w okresie do roku od daty 

skreślenia, dziekan uznaje uzyskane efekty uczenia się i wznawia studenta na semestr, w którym 

student został skreślony.  

11. W przypadku gdy wznowienie studiów następuje w okresie od roku do trzech lat od daty skreślenia 

z listy studenta, dziekan określa sposób uzupełnienia brakujących efektów uczenia się, tj. 

konieczność realizacji dodatkowych zajęć/modułów zajęć i sposób weryfikacji uzyskanych 

efektów.”; 

15) dodaje się Rozdział 13. Nadzwyczajne okoliczności i § 43a w brzmieniu: 

„§ 43a. 1. W przypadku gdy w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności zagrażających 

życiu lub zdrowiu członków wspólnoty Uczelni, właściwy organ czasowo ograniczy zajęcia 

dydaktyczne lub czasowo zawiesi funkcjonowanie Uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne 

przewidziane w planach studiów zaplanowane na okres tego zawieszenia muszą być realizowane 

zgodnie z wydanymi przez  właściwy organ przepisami. 

2. Dziekan jest odpowiedzialny za poinformowanie studentów o terminach i formie prowadzenia 

zajęć, o których mowa w ust. 1.”. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r., z zastrzeżeniem że § 1 pkt 15 wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

dr hab. inż Jacek Wróbel, prof. ZUT 


