
N.0001.16.2021           

Uchwała Nr 23/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 25 maja 2021 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  (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.)  

 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku stanowiącym 

załącznik uchwały Nr 24/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku zmienionej uchwałą nr 3/20 Senatu PUZ we Włocławku z dnia 16 

kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku,  wprowadza się następujące zmiany:    

1) w § 1  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Regulamin studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwany dalej 

„regulaminem”, określa prawa i obowiązki studenta związane  tokiem studiów 

stacjonarnych.”, 

 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§6. Postanowienia regulaminu obowiązują studentów studiów stacjonarnych.”,  

 

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Semestr obejmuje 15 tygodni zajęć dydaktycznych, sesję egzaminacyjną, przerwę 

semestralną oraz praktyki zawodowe i inne zajęcia przewidziane planem studiów.”,  

 

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu usprawnienia procesu kształcenia dyrektor instytutu na wniosek kierownika 

zakładu powołuje spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w PUZ we Włocławku 

opiekunów poszczególnych lat studiów. Do obowiązków opiekuna roku należy  

w szczególności: 



1) zapoznanie studentów z regulaminem oraz z innymi obowiązującymi  

w PUZ we Włocławku przepisami; 

2) przekazywanie studentom podstawowych informacji dotyczących struktury 

organizacyjnej PUZ we Włocławku oraz toku studiów; 

3) prowadzenie działań, mających na celu aklimatyzację studentów w Uczelni, 

rozpoczynających studia, w szczególności organizowanie spotkań adaptacyjnych; 

4) pomoc studentom w rozwiązywaniu ewentualnych trudności w zakresie toku studiów; 

5) ścisłe współdziałanie z organami samorządu studenckiego, starostą roku oraz 

organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi w PUZ we Włocławku we 

wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, 

6) udział w spotkaniu organizacyjnym z pierwszym rokiem studiów.” 

 

5) w § 11 po ust. 3  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Student  zawiadamia  w udokumentowanej formie o zdarzeniach mających znamiona 

dyskryminacji i mobbingu w PUZ we Włocławku.” 

 

6) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W szczególności student zobowiązany jest do: 

1) zdobywania wiedzy i umiejętności w celu przygotowania się do przyszłej pracy 

zawodowej; 

2) wypełniania obowiązków dydaktycznych zgodnie z planem studiów, programem 

studiów i niniejszym regulaminem; 

3) dbania o dobre imię PUZ we Włocławku; 

4) przestrzegania przepisów obowiązujących w PUZ we Włocławku; 

5) przeciwstawiania się mobbingowi i dyskryminacji oraz wspierania działań na rzecz 

budowania i umacniania pozytywnych relacji interpersonalnych w Uczelni; 

6) okazywania szacunku pracownikom PUZ we Włocławku; 

7) przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego oraz tolerancji w stosunku do innych 

osób i głoszonych przez nie poglądów; 

8) przestrzegania i promowania Kodeksu etyki studenta; 

9) dbania o mienie PUZ we Włocławku; 

10) zawiadamiania w udokumentowanej formie pisemnej sekretariatu właściwego 

instytutu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu oraz działu nauczania 



o zmianie warunków materialnych (jeżeli wpływają one na przyznanie pomocy 

materialnej lub jej wysokość).” 

 

7) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„6. Student, po uzyskaniu zgody na IOS, zobowiązany jest w ciągu trzech pierwszych tygodni 

ustalić z prowadzącym zajęcia dydaktyczne warunki uzyskania zaliczenia przedmioty i złożyć 

dokument w sekretariacie właściwego instytutu. Niedostarczenie dokumentu określającego 

warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu skutkuje utratą prawa do indywidualnej organizacji 

studiów. Indywidualna organizacja studiów nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania 

zaliczeń i składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku 

akademickiego.”,  

 

8) w § 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Studentce w ciąży udziela się urlopu na okres do dnia urodzenia dziecka, z tym że jeżeli 

koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego 

semestru.”, 

 

9) w § 19  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kształcenie w PUZ we Włocławku odbywa się w formie wykładów oraz w formach 

aktywnych opisanych szczegółowo w programach studiów na poszczególnych kierunkach 

studiów.”, 

 

10) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§20.  

1. Student, za zgodą nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia oraz dyrektora 

instytutu, może studiować przedmioty nie należące do realizowanego programu studiów, 

zwane dalej przedmiotami ponadprogramowymi. Wybrane przez studenta zajęcia stają się 

dla niego zajęciami obowiązkowymi. 

2. Nauczyciel akademicki może odmówić przyjęcia studenta, który chce uczestniczyć  

w jego zajęciach jako zajęciach ponadprogramowych, jeżeli uzna, że dotychczas osiągnięte 

przez niego efekty uczenia się nie są wystarczające. 

3. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez dyrektora instytutu, zostają 

wpisane  

do karty okresowych osiągnięć studenta.  



4. Punkty ECTS uzyskane w wyniku zaliczenia przedmiotu ponadprogramowego nie 

wpływają na ogólną liczbę punktów ECTS niezbędną do zaliczenia semestru. 

5. Warunki zaliczenia przedmiotów ponadprogramowych są takie same, jak w przypadku 

przedmiotów obowiązkowych, o których mowa w rozdziale 9 regulaminu. 

6. Zaliczone przedmioty ponadprogramowe są wymienione w  Suplemencie do dyplomu.”,  

 

11) w § 21 po ust. 2  dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3.W szczególnie uzasadnionym przypadku, studentowi jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, na wniosek studenta, dyrektor instytutu 

może zezwolić na jednoczesną realizację 2 pierwszych lat studiów.” 

„4. Student może skorzystać z możliwości określonej w ust. 3, tylko raz w cyklu 

kształcenia.”, 

 

12) w rozdziale 6. „Studia na innych kierunkach, specjalnościach, specjalizacjach, 

przedmioty ponadprogramowe”,  po §20 dodaje się § 21a, w brzmieniu: 

„§ 21a 

Na studiach drugiego stopnia, poza zajęciami wynikającymi z programu studiów, mogą zostać 

wyznaczone moduły uzupełniające w celu zapewnienia studentom uzyskanie odpowiednich 

efektów uczenia się, określonych dla danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady 

organizacji modułów uzupełniających, a także termin ich zaliczenia określa dyrektor 

instytutu. Zaliczanie modułów uzupełniających odbywa się na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie.”, 

 

13) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Student zobowiązany jest do wyrównania ewentualnych różnic programowych ustalonych 

przez dyrektora instytutu wspólnie z kierownikiem danego zakładu, w celu uzyskania  

zakładanych efektów uczenia się.”, 

 

14)  skreśla się § 25,  

15) w § 28:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyniki zaliczeń powinny być wpisane do systemu informatycznego przed rozpoczęciem 

sesji egzaminacyjnej.” 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 



„5. Wyniki egzaminów powinny być wpisane do systemu informatycznego najpóźniej do 

końca sesji poprawkowej.”, 

 

16) w § 29: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawą do zaliczenia zajęć wymienionych w § 19 ust. 1, są w szczególności osiągnięte 

efekty uczenia się zweryfikowane m.in. poprzez: obecność, aktywność studenta na zajęciach 

oraz w formie określonej przez prowadzącego zajęcia.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

proseminarium, zajęć w ramach pracy własnej studenta pod kierunkiem 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.”, 

 

17) w § 31  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zaliczenie komisyjne przeprowadza komisja w składzie trzech nauczycieli akademickich, 

powołana przez dyrektora instytutu. Przewodniczącym komisji jest dyrektor instytutu lub 

wyznaczona przez niego osoba. W skład komisji powinien wchodzić oprócz 

przewodniczącego i egzaminatora nauczyciel akademicki z tej samej lub pokrewnej dziedziny 

wiedzy. Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia komisyjnego przy udziale 

wskazanego przez niego obserwatora, którym może być nauczyciel akademicki lub 

przedstawiciel samorządu studenckiego.”, 

 

18) w § 33 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Student może przedstawić usprawiedliwienie drogą elektroniczną.” 

 

19)  w § 34 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Egzamin komisyjny przeprowadza komisja w składzie trzech nauczycieli akademickich, 

powołana przez dyrektora instytutu. Przewodniczącym komisji jest dyrektor instytutu lub 

wyznaczona przez niego osoba. W skład komisji powinien wchodzić oprócz 

przewodniczącego i egzaminatora nauczyciel akademicki z tej samej lub pokrewnej dziedziny 

wiedzy. Student ma prawo do przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale 



wskazanego przez niego obserwatora, którym może być nauczyciel akademicki lub 

przedstawiciel samorządu studenckiego.” 

5. Ocena komisji jest ostateczna.” 

 

20) skreśla się tytuł rozdziału: „10. Warunki zaliczeń na studiach rozliczanych 

według systemu ECTS” 

21) w § 35:  

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Miarą średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się są 

punkty ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym 

przedmiotom na podstawie pracy, jaka musi wykonać student, aby je zaliczyć.” 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi nie 

mniej niż 60. Całkowita liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi co 

najmniej: 

1) 180 – dla studiów 6-semestralnych pierwszego stopnia; 

2) 210 – dla studiów 7-semestralnych inżynierskich pierwszego stopnia; 

3) 240 – dla studiów 8- semestralnych inżynierskich pierwszego stopnia; 

4) 90 – w przypadku studiów drugiego stopnia; 

5) 300 – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10 

semestrów.” 

 

22) w § 36 w ust. 3 pkt. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) punkty ECTS są przypisane za: 

a) zaliczenie każdego z zajęć przewidzianych w programie studiów, przy czym liczba 

punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznanie jest 

spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów 

uczenia się potwierdzonych zaliczeniem zajęć, 

b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego, zgodnie z programem studiów;” 

4) student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 

przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć w tej 

jednostce.” 



 

23) tytuł rozdziału: „11. Praktyki zawodowe” otrzymuje brzmienie: „10. Praktyki 

zawodowe” 

24) § 38 otrzymuje brzmienie: 

„§38  

1. Praktyki zawodowe są  obowiązkowymi zajęciami realizowanymi w ramach programu 

studiów na każdym kierunku. 

2. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru, w którym plan studiów 

przewiduje realizację praktyki zawodowej.  

3. Podstawą do zaliczenia praktyk jest zrealizowanie efektów uczenia się określonych w 

programie praktyki i zweryfikowanych w formie zgodnej z przepisami PUZ. 

4. Forma weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zostaje określona i poświadczona 

przez uczelnianego opiekuna praktyk. 

5. Student, który nie zaliczy praktyki, może ubiegać się o warunkowy wpis na semestr 

następny. 

6. W uzasadnionych przypadkach student może, na pisemny wniosek, uzyskać od dyrektora 

instytutu zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie. 

7. Szczegółowe warunki organizacji i zaliczania praktyki określa regulamin praktyk 

zawodowych.” 

 

25) tytuł rozdziału: „12. Wpis na kolejny semestr studiów” otrzymuje brzmienie: 

„11. Wpis na kolejny semestr studiów” 

26) tytuł rozdziału: „13. Wpis warunkowy” otrzymuje brzmienie: „12. Wpis 

warunkowy”, 

27) w § 41:  

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Studentowi kierunku Filologia angielska, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotów z 

modułu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego nie przysługuje prawo do wpisu 

warunkowego.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  

„7. Studentowi, który uzyskał wpis warunkowy na kolejny semestr, dyrektor instytutu 

wyznacza ostateczny termin  zaliczenia zaległego przedmiotu w następujący sposób: 

1) w przypadku wykładu – najpóźniej do końca semestru, na który student uzyskał wpis 

warunkowy, 



2) w przypadku form aktywnych – termin  nie może przekroczyć jednego roku.”,  

 

28) tytuł rozdziału: „14. Powtarzanie semestru” otrzymuje brzmienie: „13. 

Powtarzanie semestru”, 

 

29) tytuł rozdziału: „15. Rezygnacja i skreślenie z listy studentów” otrzymuje 

brzmienie: „14. Rezygnacja i skreślenie z listy studentów”,  

 

30) w § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Niepodjęcie studiów stwierdza się w sytuacji: 

1) niezłożenia ślubowania do dnia 31 października roku, w którym dana osoba została 

przyjęta na studia – dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego oraz do 

dnia 28 lutego roku, w którym dana osoba została przyjęta na studia – dla studiów 

rozpoczynających się od semestru letniego; 

2) nieprzystąpienia przez studenta do realizacji obowiązków wynikających z regulaminu 

oraz programu studiów, w szczególności w sytuacji nieusprawiedliwionego 

niezapisania się na żadne zajęcia objęte planem studiów; 

3) niezgłoszenia się studenta do wpisu na kolejny rok studiów po powrocie z urlopu od 

zajęć przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.” 

 

31) tytuł rozdziału: „Wznowienie studiów” otrzymuje brzmienie: „15. Wznowienie 

studiów”,  

 

32) w § 46 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Rektor na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zaopiniowany przez dyrektora 

instytutu, wyraża zgodę na ponowne wpisanie na listę studentów.”,  

33) tytuł rozdziału: „17. Nagrody i wyróżnienia” otrzymuje brzmienie: „16. Nagrody 

i wyróżnienia”,  

34) tytuł rozdziału: „18. Praca dyplomowa” otrzymuje brzmienie: „17. Praca 

dyplomowa”,  

 

35) w § 51:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 



„4. Na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, promotorem pracy dyplomowej o 

charakterze kazuistycznym może być nauczyciel akademicki posiadający prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki i co najmniej tytuł zawodowy magistra.”,  

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zakres pracy dyplomowej musi być zgodny z efektami uczenia się określonymi dla 

danego kierunku studiów i poziomu kształcenia.  .” 

 

36) tytuł rozdziału: „19. Egzamin dyplomowy” otrzymuje brzmienie: „18. Egzamin 

dyplomowy”,  

 

37) w § 57 w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów;” 

 

38) w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, polegającym na udzieleniu odpowiedzi na 

zadane pytania, z zastrzeżeniem ust. 3.” 

 

39)   § 61 otrzymuje brzmienie: 

„§61. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieprzystąpienia do niego w drugim terminie, dyrektor instytutu składa wniosek do rektora  

o skreślenie z listy studentów.” 

40) tytuł rozdziału: „20. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów” otrzymuje 

brzmienie: „19. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów”,  

41) tytuł rozdziału: „21. Postanowienia przejściowe i końcowe” otrzymuje brzmienie: 

„20. Postanowienia przejściowe i końcowe” 

 

§ 2. 

Zmiany w Regulaminie studiów wchodzą w życie 01 października 2021 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 25 maja  2021 r. 

 

Przewodniczący 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

 

 

 

 

 


