Uchwała Nr 354/20
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Politechnice Świętokrzyskiej
w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Na podstawie § 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.
2020 poz. 695) 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) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne,
przewidziane planem studiów praktyki lub inne zajęcia, a także wakacje i przerwy, przy czym
semestr letni roku akademickiego 2019/2020 może obejmować więcej niż 15 tygodni zajęć
dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym lub w siedzibie Uczelni.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szczegółową organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych ustala
Rektor i ogłasza do 30 czerwca 2020 r.”;
3) § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Harmonogram sesji egzaminacyjnej, obejmujący przewidziane Regulaminem
terminy zaliczeń i egzaminów, zaś w przypadku zaliczeń i egzaminów kończących określone
zajęcia przeprowadzanych z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających
kontrolę ich przebiegu i rejestrację – również stosowną informację w sprawie ich przebiegu,
jest podawany do wiadomości studentów nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej. Terminy egzaminów i zaliczeń na danym roku i kierunku studiów nie mogą
się pokrywać.”;
4) W § 26 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń przedmiotów kończących określone zajęcia oraz
egzaminów dyplomowych, poza siedzibą Uczelni może być zorganizowane
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. Zarządzenie udostępnia się
w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

5) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin dyplomowy odbywa się w sposób oraz w terminie wyznaczonym przez dziekana
w ciągu miesiąca, licząc od dnia spełnienia warunków, o których mowa w § 46 ust. 2.”.
§ 2. 1. Zmiany, o których mowa w § 1 obowiązują do dnia 30 września 2020 r.
2. Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują przepisy Regulaminu studiów
w Politechnice Świętokrzyskiej w brzmieniu ustalonym Uchwałą Senatu Nr 210/19
z dnia 26 czerwca 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Senatu Nr 340/20
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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