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Uchwała Nr 3/20 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 16 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie  zmiany  Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce  (tj.  Dz. U. 2020.85)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do Uchwały nr 24/19 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 21 maja 2019 r.  

w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

wprowadza się następujące zmiany:    

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§3.  

1. Studenci PUZ we Włocławku zobowiązani są do postępowania i wypełniania 

obowiązków zgodnie z niniejszym regulaminem, kodeksem etyki studenta oraz treścią 

ślubowania. 

2. Uczelnia uprawniona jest do utrwalania wizerunku studentów w trakcie procesu 

kształcenia, a także wykorzystywania tego wizerunku do celów dydaktycznych. 

3. Uczelnia może rozpowszechniać w celach dydaktycznych wizerunek studentów 

uczestniczących w procesie kształcenia. Uczelnia zobowiązuje się zachować 

wszelkie zasady etyczne, tak aby nie wpływać negatywnie na wizerunek tych osób.  

4. Ust. 1 i 2 ma zastosowanie do wszelkich innych wydarzeń dydaktycznych 

organizowanych przez Uczelnię na jej terenie jak i poza nim.” 

 

2) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów 

obowiązków dydaktycznych, wynikających z programu studiów, w tym planu studiów. 

Nieobecność na zajęciach  realizowanych w formie aktywnej nie może przekroczyć 50 

%. W przypadku  praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz Praktycznej Nauki 

Języka Angielskiego obecność jest obowiązkowa (100%).” 

 

 

 



3) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zaliczeń zajęć obowiązkowych dokonuje się zawsze na ocenę, z wyjątkiem 

studenckich praktyk zawodowych, zajęć bez udziału nauczyciela, szkolenia 

bibliotecznego i szkolenia w zakresie bezpiecznych i  higienicznych warunków 

kształcenia, które  kończą  się zaliczeniem bez oceny. Przedmioty, które są 

kontynuowane w kolejnych semestrach mogą być zaliczane bez wpisywania oceny. W 

takim przypadku stosuje się zapis „zal.” - zaliczony, „nzal.” - niezaliczony.” 

 

4) w § 56 po ust. 4  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 

„5. W przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły  wyższej terminy 

wskazane w § 53, § 54 i § 55 ust. 1 oraz  § 57 ust. 4 mogą zostać zmienione w drodze 

zarządzenia Rektora.” 

 

§ 2. 

Zmiany w Regulaminie studiów wchodzą w życie 01 października 2020 roku, po uzgodnieniu  

z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku.  

§ 3. 

Regulamin studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku podlega ogłoszeniu w BIP 

na swojej stronie podmiotowej. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 

§ 5. 

Ustala się tekst jednolity Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2020 roku.  

 

Przewodnicząca  

Senatu Państwowej Uczelni  Zawodowej  

we Włocławku 

     

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka 



 


