
Uchwała nr 36/2020

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

: 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów I i II stopnia oraz

jednolitych magisterskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

I nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz 5 22 pkt 3 lit. fStatutu Dolnośląskiej

Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod

liczbą porządkową „na", po zasięgnięciu opinii Rady Akademickiej, Senat DSW uchwala

Regulamin studiów 1 i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Dolnośląskiej Szkole

Wy'mzej w brzmieniu ujętym w załączniku do niniejszej Uchwały.
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REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

W DOLNOŚLĄSKIE] SZKOLE WYŻSZEJ

1. Postanowienia ogólne
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1. Pracownicy uczełni, doktoranci ! studenci stanowią wspólnotę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z

siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej: uczelnią.

2. Członkowi wspólnoty uaelni pnysługuje czynne prawo wybacze w uczelni.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje na studiach pierwszego i drugiego 500an3 oraz jednolitych

studiach magisterskich prowadzonych w Dolnośląskiej Szkole Wymej : siedzibą we Wrocławiu.

2. Przyjęcie na studia
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1. Podstawą przyjęcia w poczet studentów Uczelni jst spełnienie przez kandydata kryteriów

rekrutacji określonych uchwałą Senatu Uczelni.

2. Przyjęde na studia następuje przez:

1) rekrutację;

2) potwierdzenie efeknów uczenia się;

3) pfzeniesienie : innej uczelni krajowej |ub uczelni zagranicznej.

3. Osoby realizujące studia wspólne lub studia częściowe zostają wpisane w poczet studentów po

spełnieniu warunków określonych w porozumieniach i programach międzynarodowych zawartych

przez Uczelnię.

4. Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu podejmują dobrowolnie obowiązek

zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. Pnełożonym wszystldch smdentów jest rektor.

6. Rektor sprawuje ooółny nadzór nad sprawami związanymi z rekrutacją, procesem dydaktycznym

i tokiem studiów.

7. Bezpośfednim przełożonym studentów jast dziekan.

8. Wyłąanym reprezentantem ogółu studentów jest samorząd studencki.

9. Reprezentantem roku studiów bądż grupy studenckiej jest wybrany paez studentów starosta roku

względnie grupy.

10. Dziekan powołuje tutora (grupy |ub roku) spośród nauczycieli akademidcich. Obowiązki

tutora określa dziekan w zarządzeniu.
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1. Nabycie praw studenta następuje z chwną zlozenia ślubowania. Złozenie ślubowania osoba

przyjęta na studia niezwloczme potwierdza na piśrme.

2. Rota ślubowania przyjmum brzmienie:

„Podejmując studia w Dolnośląskiej Szkole Wyzszej, uroczyście ślubuję:

, zdobywać wiedzę i umiejętności dla dobra własnego, innych ludzi i Rzeaypospolitej,

„ w dązeniu do prawdy luerować się ideałami humanizmu,

dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni,

_ darzyć szacunkiem waystkich członków społeczności Uczelni,

- mestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni i zasad współżycia koleżeńskieqo."

3. W przypadku studiów wspólnych treść roty ślubowania określa umowa.

4. Payjęcie w poczet studentów oznaaa wyrażenie przez studenta zgody na przetwarzame jego

danych osobowych w systemach informatycznych obsługi toku studiów i przekazywanie Ich

podmiotom realuzującym wspólne elementy środowiskowego systemu legitymacji studenckiej

(wyłącznie do wykorzystania w ramach tego systemu).

5. O przyjęcie do Uczelni na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może

ubiegać się osoba, która posiada:

!) świadectwo dOJrzałośa lub świadectwo dojtzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemu: oświaty;

2) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający

do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 waśnie 1991 r. o

systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);

3) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o której

mowa w pkt. 2);

4) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralna o wzajemnym uznawamu

wykształcenia;

S) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu śmadectwu domałości na

podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

6. O przyjęcie do Uczelni na studna drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom

ukończenia studiów.

7. Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie późnie] niż od drugiego

roku studiów.

8. Szczegółowy opis warunków przyjęcia na studia znajduje się w zasadach rekrutacji na smdia

wy'sze uchwalanych przez Senat Uczelni na dany rok a emicki.



9. O przyjęcie do Uczelni na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się może ubiegać się

osoba posiadająca:

1) dokumenty, o któfych mowa w ust. 1 powyżej i co najmniej pięć lat doświadczenia

zawodowego - w paypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednoline

studia magisterskie,

2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranianeoo

systemu szkolnictwa wszego odpowiadającą poziomowi S europejskich ram kwalifikacji, o

których mowa w załąaniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia

2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

(Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1)
- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia

piemszeqo stopnia lub jednoline studia magisterskie,

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po

ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na sunia

drugiego snopnia

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadaenia zawodowego po

ukońaeniu studiów drugiego stopnia ałbo jednolitych smdiów magisterskich - w przypadku

ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia |ub drugiego stopnia lub jednolite

studia magisterskie.

10. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niz 50% punktów ECTS

paypisanych do zajęć objętych programem studiów.

11. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik procesu potwierdzenia efektów uczenia się.

12. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawne poMerdzema efektów uczenia

się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i promu.

13. Szaególowy opis warunków przyjęć w wyniku potwierdzania efektów uaenia się znajduje się w
regulaminie procedury potwierdzania efektów uaenia się.

14. Prawa studenta traci się z chwilą:

1) złożenia egzaminu dyplomowego : oceną pozytywną, z wyjątkiem osób, które ukończyły

studia pierwszego stopnia i zachowują prawa do 31 października roku, w ktc'uym ukończyły te

studia, z wyłączeniem prawa do nasmoująwch świadczeń: stypendium socjalnego, stypendium

dla osób niepełnosprawnyd'c, zapomogi oraz stypendium rektora;

2) przeniesienia się do innej uczelni;

3) skreślenia z listy studentów.

3. Samorząd studencki
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!. Studenci w uczelni tworzą samorząd studengg.
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2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:

1) przewodniczącego;

2) organ uchwałodawczy.

3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni i ma prawo

wyrażania stanowiska we wszysuxidm sprawach dotyaących studenućw oraz podejmowania działań

w sprawach określonych w regulaminie samorządu studentów.

4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-

bytowych i kulturalnych i działa zgodnie z przepisami obwiązupcymi w uczelni.

5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków ńnansowych przeznaczonych pacz

uaelnię na sprawy studenckie. Samorząd studendd sporządza sprawozdanie : rozdziału środków

ńnansowych i rozliczenie tych środków nie nadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w

BIP na stronie podmiotowej uczelni.

6. Organ uohwałodaway samorządu studenddego udwwala regulamin samorządu studenckiego

okrślająq organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do

organów uaelni.

7. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności

z ustawą & statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.

8. Rektor uchyla wydawane przez samocząd studencki akty niezgodne z pnepisami prawa

powszechnie obowiązującego, statutem uaełni, regulaminem studiów |ub regulaminem samorządu.

Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręaenia, skarga

do sądu adminisu'acyjnego. Przepisy o zaskarżeniu do sądu administracyjnego decyzji

administracyjnym stosuje się odpowiednio.

9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym

infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd smdendd dysponuje w ramach swoje;

działalności.

4. Legitymacja studencka
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1. Po złożeniu ślubowania student otrzymuje legitymację studencką oraz uzyskuje dostęp do indeksu

elektronicznego.

2. Ległtymacja studencka powinna być w szczególny sposób chroniona przez studenta.

3. Legitymacja studencka poświadcza status studenta.

4. Ważność legitymacji studenckiej potwiefdza się co semestr przez aktualizację danych w systemie

elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu,

sporządzonego zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie

studiów.



5. Legnymaqa studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia

w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów

pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukońaenia tych studiów.

6. Studenci nie otrzymują indeksów papierowych. Przebieg studiów dokumenmwany jest

w elektronicznym qulnianym Systemie Obsługi Studenta (USOS), a Uaelnia zapewnia studentowi

dostęp do dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w wefsji elektronicznej.

7. Na wniosek studenta Biuro Obsługi Studenta l Słuchacze moze wydać potwierdzony wydruk

przebiegu studiów.

5. Prawa i obowiązki studenta
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1. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. Szkolenia prowadzi

samorząd studencki.

2. Student ma prawo do:

1) paenoszenia i uznawania punktów ECTS,

2) odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,

3) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz uńopćw od zajęć

z możliwością przystąpienia do weryńkacji uzyskanych efektów uczenia się określonych

w programie studiów,

4) zmiany kierunku studiów,

5) przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjoname,

6) przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,

7) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce — na zasadach

określonych w regulaminie studiów,

9) mazania się w organizacjach studenckim, w tym kolach naukowych ": uczestniaenia w
badaniach naukowych prowadzonych przez Uczelnię,

10) wybierania swoich przedstawicieli do ocganów samorządu studenckiego oraz do ubiegania się

o wybór do tych organów.

3. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na:

1) odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indyw-dualnej mganaaql

studiów do czasz: ich ukońaenia - w przypadku studiów smcjonamych;

2) uńop, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Student będący rodzncem składa wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w okresie 1 roku

od dnia urodzenia dziecka.

5. Uńopu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dla:
' :7
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1) studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,

2) studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku

- z tym ze jezeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, uńop może być przedłużony do końca

tego semestru.

5 7

1. Student ma prawo ubiegać się o:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium dla osób niepełnosprawnym,

3) stypendium rektora,

4) zapomogę,

5) stypendium ńnansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;

5) Stypenc'ium za wyniki w nauce lub w sporcie ńnansowane przez osobę ńzyaną lub osobę

prawną niebędąca państwową ani samonądową osobą prawną.

2. Zasady przyznawania stypendiów określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (dalej: UoSWuN) oraz Regulamin przyznawania stypendiów studentom Dolnośląskiej

Szkoły Wyższej : siedzibą we Wrocławiu.

3. W przypadku naruszenia regulaminu studiów rektor moze wstrzymać wypłatę stypendium bądź

podjąć decyzję o jego pozbawieniu.
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1. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania | przepisami oboMązmąwm.

w uczelni.

2. Do podstawowych obowiązków studenta należy:

1) postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisamn

obowiązującymi naUniwersytecie,2

2) zdobywanie wiedzy z zachowaniem zasad uczciwoścn,

3) uczestniczenie w zajęciach dydaktyanych zgodnie z regulaminem studiów;

4) przestrzeganie dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej,

S) dbanie o dobre imię Uczelni i o godność studenta,

6) odnoszenie sue z szacunkiem do innych studentów, pracowników i władz Uczelni:

7) poszanowanie mienia Uczelni oraz korzystanie z niego zgodnie z przeznaaeniem,

B) niezwłoczne pomadamianie Dziekanatu o zmianie danych osobowych (nmie, nazwnsko, adres

co korespondenq oraz adres poczty elektronicznej),

%”
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9) zabezpieczenie loginu i hasła do indeksu elektronicznego przed domen osób

nieuprawnionych, a także niezwłoczne informowanie właściwego dziekanem o każdym pnypadku

nieuprawnionego dosuępu lub przejęciu loginu i hasła,

10) składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych I spełniania innych wymagań

przewidzianych w programie studiów;

11) terminowego wnoszenia opłat za studia

12) sprawdzanie na bieżąco informacji i danych dotyczących przebiegu studiów, stypendiów,

płatności studenckid1 publikowanych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS);

13) niepodejmowanie działań mogacych prowadzić do przypisania sobie autocstwa cudzego

utworu lub jego fragmentu albo ustalenia naukowego.

14) znajcmość obowiązujących na Uaelni przepisów dotyczących studentów.

3. Za znaczące osiągnięcia naulwwe |ub artystyane związane ze studiami, |ub znaczące osiągnięcia

sportowe student może otrzymać stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zasady i tryb payznawania stypendium ministra określają odrębne przepisy.

6. Odpowiedzialność dysqplinama studentów
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1. Student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie oraz Regulaminie

za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących na

Uczelni student dyscyplinarną.

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednoasnie przez rektora i komisję dyscyplinarną.

3. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcze komisja

dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i studentów uaelni, w trybie określonym

w statucie.

4. Szczegółowy tryb postępowania w pczypadku naruszenia ptzez studenta przepisów

obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta regulują przepisy zewnętrzne

(Ustawa prawo o szkolnictwie wyszym i nauce i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyszego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego twbu postępowania wyjaśniającego

i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich

zatarcia).

7. Zasady odpłatności za studia
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1. Nauka w Uaelm jest odpłatna. 't”



2. Warunki odpłatności za studia określa umowa o świadczenie usług edukacyjnym dla studentów

studiów wyższych zawarta między Uaelnią a studentem w formie pisemnej.

3. Uczelnia przed rozpoczęciem rekmtacji ustala opłaty pobierane od studentów oraz Ich

wysokość. Ustalenie opłat wymaga zasięgnięcia opinii samorzadu studenckiego.

4. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademidd uczelnia

nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat. Nie

dotyczy to zwiększania wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętym programem studiów.

5. w razie niemożności prowadzenia kształcenia w formie zajęć ćwiczeniowych, m.in. wskutek

zwiazania takiego kształcenia aktem powaechnie obowiązującego prawa, i koniecznością

uzyskania przez studentów do 100% punktów ECTS w ramach katałcenia z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość, student nie może się ubiegać o obniżenie mego.

8. Rok akademicki
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1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku I obejmuje dwa semestry

- semstr zimowy i semestr letni — zgodnie : zatwierdzoną organizacją roku.

2. Semestr zimowy końay się 15 marca, 3 semestr letni 30 września.

3. Zasady organizacji roku akademickiego, z podziałem na semestry i : wyodrębnieniem terminów

odbywania zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych, określa Rektoc', po zasięgnięciu opinii

samorządu studenckiego, określa i ogłasza nie później niż na trzy mięsiące przed rozpoczęciem roku

akademickiego.

4. Na studiach stacjonarnych semstr trwa 15 tygodni, a na studiach niestacjonarnych według

ustalonych przez rektora zasad organizacyjnych.

5. w mzególnych przypadkach rektor ogłasza dni lub godziny rektorskie, kbóre dotyczą wszysńdch

studentów Uczelni.

6. Zajęcia dydaktyczne odwołane z powodu ogloszenia godzin rektorskich : inicjatywy władz Uczelni

są odrabiane w terminie określonym w zarządzeniu rektora.

7. Zajęcia dydaktyczne odwołane : powodu ogłoszenia godzin fekmrskich z wyłącznej inicjatywy

studentów za pośrednictwem upoważnionego organu samorządu studenckiego nie są odrabiam.

9. Programy studiów

5 12 / '



1. Mamma w Dolnośląskie) Szkole Wyzszej odbywa się w formie studiów stacjonarnych

! nuestaqonamycn.

5 13

1. Studia odbywają się według programów studiów zatwierdzonych przez właściwy organ uczelni. w
programie studiów określa się:

1) formę lub formy studiów, liabę semsuów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia

studnów na danym poziomie;

2) tytuł zawodowy nadawany absołwentom;

3) zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz : przypisaniem do nich

efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów;

4) łączną liczbę godzin zajęć;

5) sposoby weryńkacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego

cyklu kształcenia;

6) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcie;

7) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w (amach zajęć z dziedziny nauk

humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS - w przypadku

kierunków studiów pnyponądkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innym niż odpowiednio

nauki humanistyczne |ub nauki spdeane;

8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych Ofaz liczbę punknów ECTS, jaką

student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

2. W programae studiów pierwszego stopnia & jednolitych studiów magisumkich prowadzonych w

formie studiów stacjonarnych określa się również zajęcia : wychowania ńzycmego w wymiarze nie

mniejszym niz 60 godzin; zajęciom z wychowania ńzyanego nie przypisuje się punktów ECTS.

3. Program studiów umożliwia studenmwi wybór zajęć, któtym przypisano punkty ECI'S w wymiarze

nie mniejszym niz 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa dla

każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS, o której

mowa w ust. 1 pkt 1, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej.

5. Program studiów:

1) o profilu praktycznym - obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymuarze

większym niż 50% liczby punktów ECTS, 0 kuórej mowa w ust. 1 pkt 1;

2) o promu ogólnoakademickim - obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni dzialalnośdą

naukową w dyscyplinie |ub dyscyplinach, do których przyporządkowany jst kiefunek studiów, w

wymiarze większym mz 50% liczby punktów ECTS, 0 które) mowa w ust. 1 pkt 1, i uwzględnia

udział studentów w zajęciach pfzygotowująqch do prowagłema
"? ,
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«malalnnśu naukowe) lub udznal w tej działalności.

&. Hmm.: muq-l być mowadzone w yczyku obcym. Zakres studiów prowadzonym w języku obcym

moze obejmować”

!) pełny cykl studuów na danym kierunku,

2) studm w obrębie jednego lub kuku semestrów,

3) studna w obtębie okteślonego modum kształcenia.

7. Zapęcua dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności ptowadzonc w języku obcym

odbywają sa: na zasadach określonych w karne przedmiotu i zgodnie z zapisami rozdziału 10

mniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli program kształcenia zaklada w trakcie studiów wyból' przez studentów modułu przedmiotów

speqalnośoowych |ub specjalności, |ub speqalizacji rektor lub osoba upoważniona pfzez rektora w

swoim zarządzeniu określa szaegółowe zasady zapisów na moduł przedmiotów specjalnościowydi

|ub specjalności, lub speqalizacje.

9. w przypadkach, gdy liczba studentów, któczy zapisali się na moduł specjalnośdowy lub

specjalność, |ub specjalizację jest mniejsza niż 15 osób nie zostaje umchomiony : uwagi na zbyt

niska liczbę studentów. Wtedy student wybiera inny spośród uruchomionych.

10 Uchwalone przez Senat programy studiów, udostępniane są w BIP Dolnośląskiej Szkoły Wyszej

z siedziba we Wroclawiu przed rozpoczęciem cyklu kształcenia. Zmiany w pfogramach studiów są

wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia.

11. w trakcie cyklu kształcenia w programie studiów mogą być wprowadzane wyłąanie zmiany:

1) w doborze treści kształcenia przekazywanym studenmm w ramach zajęć, uwzgiędniające

najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową,

2) konieczne do:

a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjna,

b) dostosowania programów studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązującym.

12. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia, o których mowa w ust.

11, są udostępniane w BIP Uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego

dotyczą.

13. Uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia kierunku i profilu studiów, na które został przyjęty

student, przez okres równy co najmniej nominalnemu czasowi tym studiów pfzewidzianemu w

orzepśsach wewnetrznych Uczelni obowiązujących w dniu przyjęcia studenta na dany kierunek i profil

studiów, Inuony od daty przyjęcia studenta na studia.

14. Nadzór nad realizacją programów studiów sprawuje rektor lub osoba upoważniona przez rektora.

; 14

1. Programy studiów stanowią podstawę dla twmzenia hannonogramów zajęć./



). lhmuunogmuw mw, '.ą u'slnkmc pm-z Huun (›:unnumjc Dydaktyki | podawane do mmm
alufkmlńw pm-(I mlpm/lmnm ka?druu '.cme'Am

!. (quny wwmm mmc w tygodniu na '.mduxh '.łnckuwnych me mo'”: pra-Hoayć 40 oodzm. Nu:

docyuy lu pmktyk

4 Wymmmcym : moommu studiów pfwdmmlmn puypuauy: .'.u; punkty ECTS, : vmąmem

wydmwnnm Iblyuncqo.

›. Punkty l-(JIS '.q mmm łncdmcqo Mkładu studenta, niezbędnego do uzyskania zakładania:

efektów uumun w:,

6. Punkty ECTS puypłww w: za uhucme kazdego przedmnotu pawndmnego w programoe

studiów, pny czym Inaba punkww ECIS me zalezy od uzyskane] oceny, 3 wamnlu'em ›ch

przyznana )cst apclnlenle przez studenta wymagań dotyczących uzyskania efektów uaenia Się

potxmcwdzonych zaliczeniem przedmiotu.

7. Jeden punkt ECI'S odpmniada 25 qodzinom pracy studenta obe)mu›ącej zajęcia organizowane

przez uczelnię oraz )eqo mdywldualną pracę zwmaną z tym: zajęoamu
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!. Zamne cą prowadzone przez nauayaelu akademickim zatrudnionych w Dolnośląska Szkole

WyLszcj : ucdzlbą we Wrocławiu lub mne osoby, poscadajace kompetenqe | doświadczam

:xuwalająca: no prawudłową realizację ujęć.

2. Na knmunkach '.tudnów, których programy studiów uwzględniają standardy kształcenia, zama

pvowadzonc '.ą pucz moby w:.kazane w tych standardach.

3.0dpowmdmlny za pnedmnot oraz prowadzący uwaa przedstawuan studentom na powiatu

semestru program przedmiotu « zajęć, zasady : sposób uch zaliczenia oraz zasady mprawnedliwianśa

nicobemośu. Sposób zaloacnia zajęć moze być zmieniony w trakcie semestru w porozumnemu ze

studentami uczestmaącymu w zajęciach.

4. Wymh zahaeń | cgzarmnów odnotowme się w indeksie elektronicznym (USOS).

5. Oceny uzyskane przez studenta podlegają ochronna danych osobowych.

10. Zajęcia, zaliczenia, egzaminy

5 16

1. Kształcenie na Uczelni odbywa sue w tamie wykładów, ant typu ćwnczenioweqo, w tym

prowadzonych z wykonyswmem metod : technik kształcenia na odległość, e—leamingu oraz praktyk.

2. Wykłady w Uaelm są otwarte.

3. Do mmd typu (wczemowego nalezą przede wszystkim:

! ) seminaria, 7
2) ćłllClIĘflld, / '
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3) konwersatoria,

4) Iaboratona,

5) warsztaty,

6) mentoring językowy,

7) tutoriale,

8) zajęcia terenowe.

4. Zajęcia typu (miczeniowego oraz praktyki są prowadzone dla ograniczonej liczby studentów.

Liczebność grup określa rektor.

5. Student ma obowiązek usprawiedliwić nieobecmść na zajęciach w terminie 5 dni od zaistnienia

przyczyny nieobecności.

6. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach jest w szczególnośd: zwolnienie lekarskie,

zaświadaenie o pobycie w szpitalu, wypis ze szpitala, zaświadczenie wystawione przez policję,

prokuraturę lub sąd, zaświadczenie wystawione przez inne uprawnione organy lub podmioty.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 należy przedłożyć prowadzącemu zajęcia.

8. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia prowadzący.

9. W razie wątpliwości, o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dziekan.

10. Student ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane : opuszaonymi zajęciami, a formę

sprawdzenia wiadomości określa prowadzący zajęcia.

11. Formy zajęć, zasady ich organizowania i tryb zaliczania określone są w karcie przedmiotu.

12. Zajęcia dydaktyczne organizowane są z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów

z niepełnosprawnos'ciami.

13. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego zajęcia, smdent może wykonywać

notatki z zajęć w formie alternatywnej (np. nagrywanie, fotografowanie) i korzystać z innych

urządzeń lub pomocy osób trzecich.

5 17

!. Okresem zaliaeniowym na studiach pierwszego i drugiego stopnia jst semstr, natomiast na

jednohtych studiach magisterskich moze być semestr lub rok akademicki.

2. Student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkim przedmiotów realizowanych w danym

semestrze lub roku nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej.

3. Minimalną liczbę punktów ECIS wymagana do zaliczenia semestru studiów określa program

Studiów.

4. Kazdy przedmiot kończy się jednym zahczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmootu | uzyskama

punktów ECTS za przedmiot Jest zaluczenie wszystkich zajęć wchodzących w skład tego przedmiotu.

Brak zaliczenia choć jednej z form zajęc skutkme niezalnczeniem całego przedmiotu.
/7
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5. Zaliczenie zajęć dokonuje i wpisuje jego wynik prowadzący. W przypadku niemożności dokonania

zaliczeń i wpisu przez prowadzącego zajęcia czynności tych dokonuje odpowiedzialny za przedmiot.

6. w przypadku, gdy w opinii studenta wynik zaliczenia |ub egzaminu wpisany do indeksu

eleku-onicznego różni się od faktycznie uzyskanego, student może zgłosić zastrzeżenie drogą

elektroniczną w terminie 3 dni od dnia wprowadzenia wyniku do indeksu demonicznego.

7. w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżenia, osoba, o której mowa w ust. 5, dokonuje

poprawnego wpisu.

8. Student ma prawo do poprawkowego zaliczenia zajęć w paypadku uzyskania oceny

niedostatecznej lub wpisu niaaliaony.

9. Dziekan może zarządzić przeprowadzenie zaliaenia komisyjnego. Do zaliaenia komim'nego mają

zastosowanie postanowienia regulaminu dotyczące egzaminu komisyjnego.

10. Prowadzący zajęcia podaje do wiadomość studentów wyniki zaliaenia zajęć najpóźniej do

zakończenia drugiego tygodnia saji zaliczeniowej.

11. Student ma prawo do przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym

przez egzaminatora. Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane przez rok od daty egzaminu.

12. Student ma prawo do jednej próby poprawy zaliczenia każdej formy zajęć, określonym w karcie

przedmiotu. Poprawa zaliczenia powinna nastąpić najpóźniej na tydzień przed końcem semestru.

13. Student. który nie stawił się na egzaminie w ustalonym terminie i w ciągu 7 dni nie usprawiedliwił

nieobecności, traci prawo do jednego terminu egzaminacyjnego : tego przedmiotu. Egzaminator lub

osoba prowadząca przedmiot odnomwuje bo wpisaniem oceny niedostatecznej.

14. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na egzaminach określono w 5 16 ust. 6.

15. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio wobec studenta, który nie został dopuszczony do

egzaminu z powodu niezaliaenia zajęć, o kbórych mowa w 5 17 ust. 4. Studentowi na|eży umożliwić

uzyskanie zaliczenia tych zajęć przed drugim tefminem egzaminacyjnym : tego przedmiotu.

16. Zaliczenie przedmiotów student musi uzyskać najpóźniej do końca semstru.

17. Student ma prawo ubiegać się o zaliaenie zajęć i praktyk w terminie waeśniejszym. 0 formie

zaliaenia decyduje prowadzący zaJęo'a.

18. Raz zaliczony przedmiot nie wymaga ponownego zaliczenia, przypisane przedmiotowi punkty

ECTS zostają zachowane, : wyłączeniem seminarium dyplomowego oraz sytuacji opisanych w 5 28

ust. 3 oraz w 5 29 ust. 2 pkt 1). w sytuacjach spornych rektor lub osoba upoważniona przez rektora

podejmuje decyzję o przypisaniu liaby punktów do zaliczanego przedmiotu.

5 18

1. Jeśh student kwesbonuje zasadność odmowy zaliczema zajęć, ma prawo odwołania się do rektora

lub osoby upowazmonej przez rektora w terminie 7 dni od dnia.:ńeuzvskama zaliczema.
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2. Rektor lub osoba upowazmona przez rektora podejmuje decyzję w sprawie 093an przez

studenta w ciągu 7 dm od daty zlozenia odwołania. w tym samym terminie Rektor lub Osoba

upoważniona nrzez rekoofa może powołać komisję w celu przeprowadzenia komisyjnego zaliaenia

przedmiotu. Komisu zbiera się w terminie maksymalnie 7 dni od jej powołania.

3. Rektor lub osoba upoważniona plzez rektofa powołuje komisję dla przeprowadzenia komisyjnego

zaliczenia przedmiotu. W skład komisji do komisyjnego przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu

wchodzą:

1) nauayciel akademicki co najmniej ze suopniem naukowym doknora jako przewodniczący

komisji,

2) dwóch specjalistów : zakrętu przedmiotu objętego komisyjnym zaliczeniem lub przedmiotu

pokrewnego, : wyłączeniem egzaminatora, któty przeprowadzał pcpnedni egzamin.

4. Przy komisyjnym zaliczeniu - jako obsemator - może być obecny przedstawiciel organu

samorządu studenckiego oraz obserwator wskazany przez studenta.

S. Komisji nie może pnewodniayć osoba, która odmówiła wystawienia zaliaenia.

6. Ocena z komnsyjnego zaliczenia przedmiotu unieważnia kwestionowaną ocenę.

7. Szczegółowe zasady zaliaania komisyjnego ustala rektor lub osoba upoważniona przez rektora.

8. Przy zaliczaniu przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen:

1) bardzo dobry 5,0;

2) dobry plus ' 4,5;

3) dobry 4,0;

4) dostateczny plus - 3,5;

5) dostateczny
- 3,0;

6) niedostateczny
-

2,0;

7) nieklasyńkowany
- NK

8) niezaliaony NZAL

9) zaliczony ZAL.

9. Ocena zaliczenia lub zaliczenie : każdego przedmiotu wpisywane jest przez osobę zaliczającą

przedmiot do elektronianego protokołu zaliczema przedmiotu niezwlocznie po podaniu je) do

wiadomości studentowi.

10.0cena niedostateczna, NK lub brak wpisu traktowane są jako niezaliczeme ptzedmiotu. Student

może zostać skierowany przez rektora / osobę upoważnioną przez rektora na powtarzanie

niezaliaonego przedmiotu.

H.Powtarzame przedmiotu oznacza konieczność powtórzenia wszystkich fetm zajęć reahzowanvch

w ramach tego przedmiotu w danym semestrze.

[
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1. W ujęciach prowadzonych w Uczełni mogą bfać udział wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół

średnich. Zgodę wydaje rektor lub osoba upoważniona przez rektora na pisemny wniosek ucznia, w

przypadku uczmów niepełnoletnich wymagana )est również zgoda rodziców lub opiekunów

prawnych.

2. Uczniowue uczesmiaący w zajęciach:

1) mają prawo do studiowania w odpowiednich warunkach i opieki nauaydela akademickiego,

2) zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni,

3) zaliczają paedmioty na zasadach obowiązujących w niniejszym Regulammie,

4) dokumentują zaliczenie pfzedmiotu w karcie przebiegu studiów.

3. W przypadku przyjęcia uczniów, o których mowa w ust. 1, na studia w Uaelni, rektor lub osoba

upoważniona przez rektora może zwolnić daną osobę z obowiązku zaliaania poprzednio zaliczonych

przedmiotów, jeżeli w międzymsie nie nastąpiły zmiany w efektach umnia się uzyskiwanych w

ramach ich realizacji.

11. Przejście na wyższy semestr, powtarzania, wznowienia, urlopy

; 20

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rektor może postanawić, ze okresem

zaliczeniowym jest rok studiów. Przepisy niniejszego paragrafu stowje się do obu okresów

wskazanych w zdaniu poprzednim.

5 21

1. Semestr zalicza rektOf lub osoba upoważniona przez rektora. Zaiiczenie uprawnia studenta do

wpisu zwykłego lub warunkowego na semestr wymy.

2. Warunkiem zwykłego wpisu na kolejny semestr jest uzyskanie zaliczeń : wszystkich

przewidzianych programem kształcenia przedmiotów w semestradx wcześniejszych.

3. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia z wszystkich przedmiotów, o których mowa w ust. 1, w

terminie sesji zaliczeniowej, rektor lub osoba upoważniona przez rektora moze, na pisemny wniosek

studenta, wyrazić zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr.

5 22

1. Student moze powtarzać semestr jeden raz. W uzasadnionych przypadkach rektor lub osoba

upoważniona przez rektora może wyrazić zgodę na dodatkowe powtarzanie semestru.

2. Powtarzanie semestru przedłuża termin płanowego ukończenia studiów.

3. W trakcie powtarzania semestru student realizuje tylko te przedmioty, których nie zaliczy!

x-cheśniej.

4. W okresie oczekiwania na powtarzanie semestru student jest kiefowany na uńop losowy. w
trakcie urlopu student może, za zgodą rektora / osoby upoważnione) przez rektora, brać udział w
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zajęciach następnego semestru oraz zaliczać wybrane przedmioty. Powrót z urlopu odbywa się na

zasadach określonych w g 25 ust. 8.

S. Jezeli program studiów w semestne, na który student zostanie wpisany, różni się od programu

realizowanego nrzez studenta wcześniej, student musi równiez zrealizować powstałe róznice

Orogramowe.

6. Student, który został skreślony z listy studentów, ma prawo wznowić studia. Decyzję

o wznowuemu studców podqmtne rektor lub osoba upoważniona przez rektora na pisemny wniosek

osoby zainteresowanej.

; 23

1. Student może się przenieść : innej jednostki organizacyjnej uczeCni albo szkoły wyższej, w tym

także zagranicznej szkoły wyższej, za zgodą rektora lub osoby upoważnionej przez rektOra, jeżeli

wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jednostce organizacyjnej

albo szkole wyższej, którą opuszcza.

2. Rektor lub osoba upoważniona przez rektOra w porozumieniu z Dziekanatem wyznaaa studentowi

różnice programowe oraz czas na ich wyrównanie.

3. Rektor lub osoba upoważniona przez rektofa może uznać ptzedmłoty zaliaone w innej jednostce

organizacyjnej uczelni albo szkole wyższej.

8. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględmeniem

indywidualnej organizacji studiów i opieki naukowe), odbywają te studia na warunkach ustalonych

przez rektora / osobę upoważnioną przez rektora.
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1. Student może otrzymać od rektora lub osoby upoważnionej przez rektora uńop od zajęć:

1) zdrowotny - w przypadkach długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

2) losowy - z powodu wyjątkowo ważnych udokumentowanych okoliczności, uznanych przez rektora

lub osobę upoważnioną przez rektora za uzasadniające jego udzielenie (np. urodzenie dziecka,

służba wojskowa, trudna sytuacja materialna, itp.) lub w casie oczekiwania na powtarzame

semestru,

3) naukowy z powodu odbywania studiów, stażu lub praktyki zagraniczne) w formie

zorganizowanej lub popieranej przez Uczelnię.

2. Urlop od zajęć jest pnyznawany na pisemny wniosek studenta. Wyjątkiem jest udop losowy

w oczekiwaniu na powtarzame semestru - w takim przypadku rektor ] osoba upowazmona prze:

rektora moze podjąć decyzję o skierowaniu studenta na urlop losowy bez wniosku studenta.

”W

./ ,

_./ć_
-

f/ !

(,

' )



__-..

.

.

___: . J

3. Student może ubiegać się o urlop krótko- !ub długoterminowy. Kród<oberminowy przyznawany

jest na jeden semestr, długoterminowy — na dwa semestry. w wyjądcowych sytuacjach okres udopu
moze być przedłużony do czterech semestrów.

4. w okresie urlopu od zajęć student zachowuje prawa studenta, chyba że odrębne przepisy

stanowa inaczej.

5- Za zgodą rektora / osoby upoważnionej przez rektora w trakcie uńopu student może zaliczać

niezaliczone przedmioty z wcześniejszych semestrów (wpisy warunkowe, różnice programowe itp.).

6. Urlop od zajęć nie moze obejmować okresu poprzedzającego wniosek o jego udzielenie.

7. Udzielenie urlopu od zajęć przedłuża termin programowego ukończenia studiów.

8. Przed zakończeniem urlopu od zajęć student musi zwrócić się do rektora lub osoby upoważnionej

przez rektora z pisemną prośbą o wpis na semesu'. Jej brak powoduje skreślenie studenta : listy

z powodu niepodjęcia studiów.
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1. Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w tefminie pracy dypłomowej |ub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia : uczelni.

2. Rektor lub osoba upowazniona stwierdza niepomęcie studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

jeżeli:

1) student pierwszego roku nie jest obecny na żadnych zajęciach : nie usprawiedliwua sweje)

nieobecności w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć lub trzech kolejnych zjazdów w
przypadku studenta niestacjonamego lub;

2) student pierwszego roku nie zgłosił się po odbióf legitymacji studenckie) w ciągu dwóch

miesięcy od wpisu na listę studenbów oraz nie wniósł w tym terminie opłaty za studia;

3) student powracający z urlopu nie wypełni warunku określonego wś 24 ust. 8.

3. Student może być skreślony z listy studentów w przypadku:

:) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;

2) stwierdzenia braku postępów w nauce;

3) nieuzyskania zaliczenia semestru |ub roku w określonym terminie;

4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

4. Brak postępów w nauce mozna stwmrdzuć, gdy stopceń realizaqi progtamu Studiów wyklucza

mozliwośc” wpisania studenta na kolejny semestr. Brak postępów w nauce stwmdza Się równiez w
przypadku, gdy student nie zwrócn się : pisemną prośbą o wpus na semestr po zakonczemu urlopu

!osowego. ) ,
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:,



.»

5. Student wznawiający studia wpisywany jest na semestr i zobowiązany jest do uzupełnienia

ewentualnych różnic programowych wynikających z programu studiów obowiązującego

w semestrze, na który student jest wpisywany. Decyzję o tym, na który semestr student zostanie

wpisany, podejmme rektOr / osoba upoważniona przez rektora na podstawie liczby różnic

programowych oraz oceny dotychczasowym postępów w nauce studenta. W przypadku dużej liczby

niezaliaonych przedmiotów student może zostać wpisany na semestr, który już wcześniej zanaył.

6. Skreślenie : Iusty studentów następuje w drodze decyzji administtacyjnej.

12. Ukończenie studiów
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1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów )est:

1) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co

najmniej:

a) 180 punktów ECTS w przypadku studiów pierwszego stopnia,

b) 90 punktów ECTS - w przypadku studiów drugiego stopnia,

c) 300 punktów ECTS — w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10

semestrów,

d) 360 punktów EGS - w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12

semestrów;

2) złożenie egzaminu dyplomowego, w formie przewidzianej programem studiów;

3) pozytywna ocena pracy dypiomowej - w przypadku studiów drugiego stomia i jednolitych

studiów magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program

studiów.

2. Praca dyplomowa — o ile przewiduje ją program studiów, jest samodzielnym opracowaniem

zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym |ub

artystyanym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiem: na danym

kierunku, poziomie i promu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

3. Jezeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym

z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Szczegółowy tryb postepowania w tej

sprawie określa rektor w Zarządzeniu.

4. Recenzje pracy dyplomowej są jawne.

5. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku pracy dyplomowej, której przedmiot )est objęty

tajemnicą prawnie chronioną.

6. Data ukończema studiów Jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
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7. Student powinien złożyć egzamin dyplomowy do końca ostatniego semestru studiów — do 30
września, jeśłi ostatm semestr studiów realizowany jest w semestrze letnim, «az do 15 marca, jeśli

ostatni semestr studiów realizowany jest w semestrze zimowym.

8. Student, który uzyskał wszystkie wymagane programem studiów zaliczenia i nie przystąpił do
egzaminu dyplomowego w terminie okrślonym w ust. 7, zostaje skraślony : listy studentów z
powodu niezłozenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
9. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia w bermlnle pracy

dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, ma prawo przystąpić do egzaminu dyplomowego w
terminie jednego roku od daty programowego ukończenia studiów pfzewidzianego w zrealizowanym

przez studenta planie programie studiów. Po upływie tego terminu student zobowiązany jast

wznowić studia na zasadach określonym w 5 25 ust. 4.

10. Student, 0 knórym mowa w ust. 9, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego musi
wznowić studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego. W takim wypadku nie są

studentom wyznaczane różnice programowe.

11. Uprawnienie. o którym mowa w ust. 9! 10. nie przysługuje studentom kierunków. które nie będą
już prowadzone od kolejnego semestru. W takim przypadku student składa egzamin dyplomowy w
terminie określonym w ust. 7.
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1. Praca dyplomowa (Iioencjadea lub magisterska) lub projektowa (projekt licencjaddnnżynierski)

stanowi samodzielne opracowanie/dzieło studenta związane ze studiowanym kierunkiem.

2 Tematy prac dyplomowych lub projektowym i ich zmiany zatwierdza Dziekan po zasięgnięciu opinii

Konwentu Dziekańskiego.

3. Praca dyplomowa (licencjacka / inżynierska / magisterska), jeśli przewiduje Ją program studiów,

jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia praktycznego lub artystycznego, lub naukowego, albo

dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta

związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz jest wyrazem umiejętnośq

samodzielnego analizowania i wnioskowania.

4. Praca projektowa (licencjacka / inżynierska), jeśli przewiduje ją program studiów, jest

samodzielnym opracowaniem (opisem, objaśnieniem, rozwiązaniem) zadania (konkretnego

problemu, tematu, zagadnienia), którego zastosowanie prowadzi do wymiernego efektu

praktycznego, potwierdzającego nabycie umiejętności właściwych dla studiowanego kierunku.

5. Pracę dyplomową, jeśli przewiduje )a program studiów, student wykonuje pod kierunkiem

nauczycieła akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, zwanego dalej

opiekunem pracy lub promotorem.

6. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych specyfiką kierunku studiów dopuszcza się

wykonywanie pracy dyplomowej |ub projektowej pod kie'głpkiem dwóch promotorów.

42]; w



7. Za zgodą dziekana student może wykonywać pracę dyplomową lub projektowej także pod

kierunkiem nauczyciela akademickiego spoza Uczelni.

8. Zasady. tryb i termm wyboru bądź zmiany promotora określa dziekan.

9. w uzasadnionych p przypadkach podyktowanych specyńką kierunku studiów dopuaaa się za

zgodą dziekana przygot0wanie pracy dyplomowej lub projektowej na studiach I stopnia pod

kierunkiem / opieką speqalisty : tytułem magistra.

10. W ustalaniu tematu pracy powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a

w przypadku studenta pracującego - także potrzeby zakładu pracy.

11. Praca stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.

12. Oceny pisemnej pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy/promowr oraz jeden recenzent

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych

speqńką kierunku studiów dopuszcza się za zgodą Dziekana powołanie na recenzenta pracy

dyplomowej lub projektowej osoby z tytułem magistra.

13. Praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym za zgodą opiekuna ;mg/promotora.

14. Rektor lub osoba upoważniona przez rektoca może określić szczegółowe zasady organizadi

egzaminów dyplomowych obowiązujące w Uczelni.

; za

1. W przypadku negatywnej oceny recenzenta rekmr lub osoba upoważniona przez rektora wyznacz

drugiego recenzenta. Pozytywna ocena drugiego recenzenta zastępuje negatywną ocenę pierwszego

recenzenta.

2. W przypadku uzyskania drugiej negatywnej oceny pisemnej pracy dyplomowej od drugiego

recenzenta student jest kierowany na powtarzanie seminarium dyplomowego w ostatnim semwtrze

studiów.

3. Jeżeli program studiów w semestrze, na który student zostanie wpisany, różni się od pfogramu

realizowanego przez studenta wcześniej, student musi również zrealizować powstałe róznice

programowe.

4. O ile program studiów nie przewiduje inaczej, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją

powołaną przez rektora / osobę upoważnioną przez rektora, w skład której wchodzą Dyrektor

Programowy Kierunku lub osoba przez niego wyznaaona jako przewodniczący, opiekun

pracy/promomr i recenzent. Dyrektor Programowy Kiefunku może wyznaczyć dodatkowych

członków komisji.

5. Na wniosek studenta lub opiekuna praCY/pfomotora może być przeprowadzony otwarty egzamin

dyplomowy. Wniosek powinien być złozony na co najmniej 30 dni przez płanowanym terminem

egzammu. Rektor / osoba upowazniona przez rektora podaje datę i temat pracy do publianej
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wiadomośc. Szczegółowe zasady przepfowadzania tego typu egzaminów okrada rektor [ osoba

upoważniona przez rektoca.

6. Egzamin dyplomowy osób : niepelnosprawnością będzie organizowany w warunkach

zaspokajających ich specyficzne potrzeby.

7. Jezeh praca dyplomowa, którą przewiduje pfogram danych studiów, została przygotowana w
):!qu obcym, egzamin dyplomowy może odbyć się równiez w języku obcym. Zgodę na

przeprowadzenie egzaminu w )ęzyku obcym wydaje rektOr / osoba upoważniona przez rektora na

wniosek studenta lub opiekuna pracy/promomra. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda

taka nie jest wymagana, a egzamin paepmwadzany jest w języku prowadzenia tych studiów.

8. Na egzaminie dyplomowym smdent powinien potwiefdzić uzyskanie efektów uczenia się

określonych w programie studiów wybranego kierunku studiów, a także znajomość problematyki

związanej z tematem pracy dyplomowej, o ile praca dyplomowa jast pnewidziana w programie

studiów.
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1. W przypadku uzyskania oceny niedostateanej : egzaminu dyplomowego komeczne jest Jego

powtórzenie. Rektor / osoba upoważniona przez rektora wyznacza termin ponownego egzaminu

i ustala skład komisji egzaminacyjnej. W ponownym egzaminie moze uawmiczyć przedstawiciel

studentów. Ponowny egzamin powinien odbyć się w berminie 30 dni od daty niaaliczonego

egzaminu.

1) w przypadku uzyskania drugiej negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego student jest

kierowany na powtarzanie seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów.

2) Jeżeli program studiów w semstne, na ktńry student zostanie wpisany, rózni się od

programu realizowanego przez studenta wcześniej, student musi równiez zrealizować

powstałe różnice programowe.

2. Podstawą obliaenia wyniku studiów są:

1) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w Uakcie studiów,

2) ocena pracy dyplomowej lub projektowej, jezeli jest przewidziana programem studiów,

3) ocena egzaminu dypiomowego.

Wynik studiów stanowi sumę: V: oceny wymienionej w pkt 1) oraz po 1/4 ocen wymiemonych

w pkt. 2) i 3). Jezeli program studiów nie przewiduje konieczności napisania pracy dyplomowe;

wynik studiów stanowi sumę: V: oceny wymienione) w pkt. 1) oraz v: oceny wymienione) w pkt

3).

3. W dyplomie ukończenia studnów wpisuje się ostateczny wynik studiów na podstawie oceny

obliczone) zgodnie z ust. 2:

1) do 3,24 dostateczny (3,0), —7
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13. Przepisy końcowe
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1. Do decmi podjętych przez organy Uczelni w indywidualnych sprawach studentów, a także w
sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu

studenckiego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 aemca 1960 r. - Kodeks

postępowania adminisuaq'jnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz przepisy o zaskarżeniu decyzji

do sądu administracyjnego.

3. Decyzje wydawane przez Rektora w pierwszej instancji są ostanecme. w takim przypadku stosuje

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2020/2021.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin studiów I i II stopnia oraz

jednolitych magisnerskidi nadany Ud1wałą Senatu DSW nr 19/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

z
”

cherzewodniąćśenatu rzewodni Sena

PaW/Zźgarłowski dr hab. rantow , p .
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