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Uchwała Nr 138/22 

Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 27 kwietnia 2022 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. 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz § 96 ust. 2 ustawy 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz. U. 2022 r., poz. 583 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. ze zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 6 ust. 8 skreśla się wyraz „rekrutacji”; 

 

2) w § 14: 

 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Każdy rok studiów składa się z dwóch kolejnych następujących po sobie semestrów, 

z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim pierwszy rok trwa 

jeden semestr; 

2) ostatni rok może trwać jeden semestr.”, 

 

b) uchyla się ust. 4; 

 

3) w § 18 ust. 4 wyrazy „zdaniu 1” zastępuje się wyrazami „ustępie 3”; 

 

4) w § 23 ust. 2 pkt 7 skreśla się wyraz „uczelniany”; 

 

5) w § 24 ust. 6 wyraz „określi” zastępuje się wyrazami „może określić”; 

 

6) w § 26 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich 

pozostałych form przypisanych do przedmiotu.”; 

 

7) w § 27 śródtytuł otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. [Egzaminy i zaliczenia poprawkowe]”; 
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8) w § 28 śródtytuł otrzymuje brzmienie: 

„§ 28. [Nieobecność na egzaminie lub zaliczeniu]”; 

 

9) w Rozdziale VI śródtytuł i § 37 otrzymują brzmienie: 

 

„Rozdział VI. Przeniesienie, skreślenie z listy studentów i wznowienie studiów 

 

§ 37. [Zmiana kierunku lub formy studiów, wydziału lub uczelni w trybie przeniesienia] 

1. Student może w trybie przeniesienia zmienić: 

1) kierunek studiów, 

2) formę studiów, 

3) uczelnię 

- nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru studiów, z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Student ubiegający się o przeniesienie z PŚk do innej uczelni zobowiązany jest do 

spełnienia następujących warunków: 

1) rozliczenia zobowiązań finansowych z PŚk; 

2) złożenia wniosku i uzyskania zgody prodziekana właściwego wydziału; 

3) złożenia oświadczenia o rezygnacji ze studiów po uzyskaniu zgody uczelni 

przyjmującej; 

4) przedłożenia karty obiegowej; 

5) zwrotu legitymacji studenckiej. 

3. Dokumenty zostaną wydane uczelni, do której student się przenosi, wyłącznie po 

spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w ust. 2. 

4. Przyjęcie na studia w Politechnice Świętokrzyskiej w drodze przeniesienia z innej 

uczelni może nastąpić po spełnieniu warunków wynikających z przepisów obowiązujących 

w uczelni, którą student opuszcza. 

5. O przyjęciu na studia w PŚk w ramach przeniesienia decyduje, na wniosek studenta 

prodziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją przebiegu studiów odbytych 

w innej jednostce PŚk lub w innej uczelni oraz z programem studiów obowiązującym w tej 

jednostce lub uczelni. 

6. Warunkiem uwzględnienia zaliczonych przedmiotów jest stwierdzenie zbieżności 

uzyskanych efektów uczenia się, którego dokonuje prodziekan. 

7. Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana przedmiotom 

w programie studiów w PŚk. 

8. Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni, w tym zagranicznej, osób 

będących cudzoziemcami, następuje na podstawie decyzji administracyjnej rektora.  

9. Różnice programowe, sposób ich realizacji i termin ich uzupełnienia ustala prodziekan. 

Brak zaliczenia różnic programowych w wyznaczonym terminie skutkuje niezaliczeniem 
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semestru analogicznie do niezaliczenia semestru z powodu nieuzyskania zaliczeń z pozostałych 

przedmiotów. Powtarzanie przedmiotu w wyniku niezaliczenia różnicy programowej podlega 

opłacie. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prodziekan może, w trakcie roku 

akademickiego, przenieść studenta pierwszego semestru ze studiów stacjonarnych na 

niestacjonarne i odwrotnie.  

11. Student może studiować poza podstawowym kierunkiem na innych kierunkach 

studiów. 

12. W przypadku uwzględnienia przedmiotu zaliczonego na innej uczelni do ocen 

wystawionych w skali od 2 do 6 stosuje się następujące przeliczenie: 

 

Ocena wystawiona  

w skali od 2 do 6 

Odpowiednia ocena  

w skali od 2 do 5 

2,0 2,0 

2,5 2,0 

3,0 3,0 

3,5 3,0 

4,0 3,5 

4,5 4,0 

5,0 4,5 

5,5 5,0 

6,0 5,0 

 

13. W przypadku uwzględnienia przedmiotu zaliczonego na innej uczelni do ocen 

wystawionych w skali od 2 do 5,5 stosuje się następujące przeliczenie: 

 

Ocena wystawiona 

 w skali od 2 do 5,5 

Odpowiednia ocena 

 w skali od 2 do 5 

2,0 2,0 

2,5 2,0 

3,0 3,0 

3,5 3,5 

4,0 4,0 

4,5 4,5 

5,0 5,0 

5,5 5,0 ”; 

 

10) po § 37 dodaje się § 37a oraz § 37b w brzmieniu: 
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„§ 37a. [Przyjęcie na studia osób, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami 

uczelni działających na terytorium Ukrainy] 

1. Student ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 

2022 poz. 583 ze zm.) składa wniosek o przeniesienie na studia prowadzone w PŚk z uczelni 

działającej na terytorium Ukrainy wraz ze stosownym oświadczeniem, na zasadach 

określonych zarządzeniem Rektora. 

2. Przyjęcie na studia obywatela Ukrainy następuje na podstawie decyzji administracyjnej 

Rektora, a w przypadku obywatela polskiego na podstawie decyzji prodziekana. 

3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Student, o którym mowa w ust. 1, nie dysponujący dokumentami poświadczającymi 

okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez uczelnię, 

może być przyjęty na studia w drodze przeniesienia po przeprowadzeniu przez PŚk weryfikacji 

efektów uczenia się, na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. 

5. Przyjęcie na studia może nastąpić w przypadku wykazania znajomości języka, 

w którym prowadzone są studia. W przypadku obywatela polskiego ubiegającego się 

o przeniesienie na studia prowadzone w języku polskim weryfikacji znajomości języka nie 

przeprowadza się. 

 

§ 37b. [Szczególne rozwiązania w zakresie kształcenia 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy] 

1. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Rektor w drodze 

zarządzenia określa szczególne rozwiązania w zakresie kształcenia, dotyczące w szczególności 

przyjmowania na studia w drodze przeniesienia osób, o których mowa w § 37a ust. 1, w tym 

ustalenia zasad weryfikacji efektów uczenia się. 

2. Szczególne rozwiązania, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć także obywateli 

Ukrainy posiadających status studenta PŚk.”; 

 

11) w § 38 ust. 1 pkt 1 uchyla się literę b; 

 

12) w § 39 ust. 2 wyrazy „14 dni przed rozpoczęciem semestru” zastępuje się wyrazami 

„7 dni po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych w danym semestrze”; 

 

13) w § 44 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Po wznowieniu studiów i uzyskaniu pozytywnej opinii promotora pracy, za zgodą 

prodziekana student może kontynuować temat pracy dyplomowej podjęty przed skreśleniem.”; 

 

14) w § 46 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
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„5) brak zaległości finansowych wobec Uczelni.”; 

 

15) w § 50 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Na wniosek studenta termin powtórnego egzaminu, o którym mowa w ust. 2, może 

być krótszy niż jeden miesiąc.”. 

 

§ 2. Tekst jednolity Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej uwzględniający 

zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 10, 

który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 

 

 

Uzgodniono z Samorządem Studenckim 

Politechniki Świętokrzyskiej 


