
 

Uchwała Nr 340/20 

Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 85 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej stanowiącym załącznik do 

uchwały Senatu Nr 210/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W ostatnim semestrze (semestr dyplomowy) danego cyklu kształcenia na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia, na wniosek właściwej WRSS składany do dziekana, realizacja 

zajęć dydaktycznych ujętych w programach studiów na kierunkach objętych wnioskiem odbywa się 

w okresie nie krótszym niż 10 pierwszych tygodni tego semestru, zaś w pozostałych tygodniach, o 

których mowa w ust. 2, realizowane są zajęcia w formie indywidualnych konsultacji oraz praca 

własna studenta w celu przygotowania do egzaminu dyplomowego i doskonalenia pracy 

dyplomowej. 

2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2a: 

1) składa się nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem 

semestru, którego dotyczy; 

2) zawiera wskazanie okresu realizacji zajęć dydaktycznych ujętych w programach studiów 

na poszczególnych kierunkach.”; 

 

2) § 22 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, zawierający uzasadnienie wraz z 

dokumentacją potwierdzającą okoliczności przedstawione w uzasadnieniu, należy złożyć do 

prodziekana najpóźniej 14 dni po rozpoczęciu semestru.”; 

 

3) w § 37 ust. 6 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„6. Różnice programowe, sposób ich realizacji i termin ich uzupełnienia ustala prodziekan.”; 

 

4) w § 48 ust. 4 pkt 2 lit. b słowo „opiekuna” zastępuje się słowem „promotora”; 

 

5) w § 51 ust. 1 słowo „opiekuna” zastępuje się słowem „promotora”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 

2020 r. 
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