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Uchwała nr 42/2021 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany treści Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

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. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 31 pkt 2 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia co następuje: 

  

§ 1 

 

W Regulaminie studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do 

Uchwały nr 319/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 

1.Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwany dalej 

Regulaminem, określa organizację i przebieg studiów oraz prawa i obowiązki studenta. 

2.Regulamin ma zastosowanie do wszystkich kierunków studiów prowadzonych  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej Uniwersytetem. 

3. Regulaminu nie stosuje się do kształcenia na studiach doktoranckich i w szkole 

doktorskiej oraz na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.”; 

 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 

1. Dziekan z upoważnienia Rektora jest przełożonym wszystkich pracowników  

i studentów wydziału. 

 2. Dziekan powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekuna roku, do obowiązków 

którego należy pomoc studentom w rozwiązywaniu problemów. Dane kontaktowe 

opiekuna roku są zamieszczane na stronie internetowej wydziału. 

3. Organizacją procesu kształcenia na wydziale zajmuje się prodziekan ds. studiów. 

4. Do zadań prodziekana ds. studiów należy w szczególności: 

1) kierowanie pracami komisji rekrutacyjnej; 

2) kontrola organizacji zajęć dydaktycznych; 

3) zatwierdzanie semestralnego rozkładu zajęć dydaktycznych; 

4) nadzór nad dokumentacją procesu kształcenia; 

5) nadzór nad wdrożeniem zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA); 

6) decydowanie z upoważnienia Rektora w indywidualnych sprawach studentów, 

w tym:  

a) przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, 

b) przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, 

c) zaliczenia semestru studiów,  

d) udzielenia urlopu w studiach,  

e) udzielania zgody na indywidualną organizację studiów,  

f) udzielania zgody na indywidualny program studiów,  

g) udzielania zgody na powtarzanie semestru, 
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h) udzielania zgody na warunkowe kontynuowanie studiów, 

i) skreślenia studenta z listy studentów 

j) udzielania zgody na wznowienie studiów. 

 

5. Wsparciem merytorycznym dla prodziekana ds. studiów jest rada programowa 

kierunku studiów, powołana przez Rektora, na wniosek dziekana. Powołując radę 

programową kierunku studiów Rektor wyznacza przewodniczącego rady.”; 

 

3) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  

„5. Status studenta student posiada do dnia ukończenia studiów, zawieszenia go  

w prawach studenta lub też skreślenia z listy studentów.”; 

 

4) w § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 

dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do 

ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, 

zapomogę oraz stypendium rektora.”; 

 

5) w § 7 ust. 4 po określeniu „w Biuletynie Informacji Publicznej” dodaje się wyrażenie 

„zwanej dalej „BIP”; 

 

6) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.Samorząd studencki działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca  

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą i na podstawie 

regulaminu określającego jego organizację i sposób działania.”; 

 

7)  w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) udziału w wyborach organów Uniwersytetu i innych związanych ze szkolnictwem 

wyższym, na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu;”; 

 

8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.Studenci mają prawo do ubiegania się o świadczenia finansowe i możliwość 

korzystania z domów studenckich na zasadach określonych w Ustawie, Regulaminie 

świadczeń dla studentów oraz Regulaminie domów studenckich.”; 

 

9) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.Student może ubiegać się o następujące świadczenia finansowe: 

1) stypendium socjalne; 

2) stypendium dla osób z niepełnosprawnościami; 

3) zapomogę; 

4) stypendium Rektora; 

5) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną 

lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.”; 

 

10) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz odmowa jego 

przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej. Szczegółowe zasady określa 

Regulamin świadczeń dla studentów.”; 
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11) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,  

w tym w szczególności w kołach naukowych, zespołach artystycznych i sportowych, na 

zasadach określonych w Ustawie.”; 

 

12) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Punkty ECTS uzyskane poza uczelnią macierzystą uznaje się w przypadku 

zbieżności uzyskanych efektów uczenia się, stwierdzonej na podstawie sylabusów 

dostarczonych przez studenta.”; 

 

13) § 14 otrzymuje brzmienie:  

„ § 14  

1. Studenci, będący osobami z niepełnosprawnościami, mogą odbywać studia na 

zasadach indywidualnej organizacji studiów, z uwzględnieniem ich szczególnych 

potrzeb.  

2. Do studentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:  

1) z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

2) przewlekle chorujące, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona  

w Centrum Wsparcia i Rozwoju dokumentacja medyczna,  

3) u których choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego 

uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w Centrum 

Wsparcia i Rozwoju dokumentacja medyczna. 

3. Zasady dostosowania procesu kształcenia do potrzeb studentów  

z niepełnosprawnościami określa Rektor. Jednostką odpowiedzialną za wsparcie oraz 

koordynację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami jest Centrum Wsparcia  

i Rozwoju.”; 

14) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Warunkiem realizacji studiów według indywidualnego programu, są szczególne 

zainteresowania i uzdolnienia studenta, weryfikowane w szczególności na podstawie 

wyników studiów.”; 

 

15) w § 15 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wymagają osiągnięcia co najmniej efektów uczenia się przewidzianych w programie 

studiów dla realizowanego kierunku, poziomu i profilu.”; 

 

16) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązują także w sytuacji przeniesienia się 

studenta na inny kierunek studiów lub w przypadku zmiany formy studiów  

z niestacjonarnej na stacjonarną. Przeniesienie studenta z formy stacjonarnej na 

niestacjonarną danego kierunku studiów jest możliwe w trakcie trwania semestru.”; 

 

17) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nie jest możliwe przyjęcia studenta w trybie przeniesienia na kierunek weterynaria, 

prowadzony wg standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii, z kierunku innego niż weterynaria.”; 
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18) w § 18 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przestrzegania przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej;”; 

 

19) w § 18 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) terminowego złożenia pracy dyplomowej, jeśli program studiów zakłada 

przygotowanie pracy dyplomowej;”; 

 

20) w § 18 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) terminowego przystąpienia do egzaminu dyplomowego;”; 

 

21) w § 18 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) terminowego wnoszenia opłat za studia lub inne usługi edukacyjne;”; 

 

22) w § 18 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) niezwłocznego powiadomienia właściwego dziekanatu o zmianie nazwiska 

i adresu.”; 

 

23) w § 19 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,  

z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 324 ust. 2 Ustawy.”; 

 

24) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Informację o wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, Uniwersytet niezwłocznie 

udostępnia w BIP, na swojej stronie podmiotowej.”; 

 

25) w § 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem, w którym student traci status studenta  

zgodnie z treścią § 5 ust. 5 i 6.”; 

 

26) w § 21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku śmierci studenta lub utraty przez studenta zdolności do czynności 

prawnych, następuje wygaśnięcie statusu studenta, które powoduje skutki analogiczne 

do skreślenia z listy studentów.”; 

 

27) w § 21 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Osoba skreślona z listy studentów, z wyłączeniem przypadku o którym mowa  

w ust. 4, ma obowiązek wypełnienia wszystkich zobowiązań finansowych  

i materialnych wobec Uniwersytetu w terminie miesiąca od daty skreślenia.”; 

 

28) w § 24 ust. 4 skreśla się wyraz „stacjonarnych”;  

 

29) w § 24 skreśla się ust. 5, a ust. 6 staje się ust. 5;  

 

30) w § 25 ust. 3 określenie „Prodziekan ds. studiów” zastępuje się określeniem „Dziekan”; 

 

31) w § 25 skreśla się ust. 4; 

 

32) w § 26 ust. 2 po wyrazach „określa się” dodaje się sformułowanie „w szczególności”;  

 

33) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik  

kształcenia na odległość.”; 

 

34) w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przedmiot jest realizowany zgodnie z sylabusem w sposób określony w regulaminie 

przedmiotu.”; 

 

35) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Sylabus zawiera w szczególności: 

1) nazwisko kierownika przedmiotu; 

2) rodzaje zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy; 

3) stosowane metody dydaktyczne; 

4) zakładane dla przedmiotu efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych; 

5) metody weryfikacji efektów uczenia się dostosowane do tematyki przedmiotu; 

6) treści kształcenia; 

7) wykaz zalecanej literatury.”; 

 

36) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Regulamin przedmiotu zawiera w szczególności:  

1) formy, zasady oraz harmonogram prowadzenia zajęć; 

2) możliwości i tryb odrobienia zaległości; 

3) zasady i formy przeprowadzania sprawdzianów, w tym określenie możliwości  

zaliczenia komisyjnego ćwiczeń; 

4) sposób przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia przedmiotu.”; 

 

37) w § 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Sylabus i regulamin przedmiotu oraz terminy konsultacji przeznaczonych dla 

studentów, są podawane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach  

i zamieszczane w Wirtualnym Dziekanacie.”; 

 

38) w § 27 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

„8. Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać 

zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane 

materiały nie mogą być udostępnianie publicznie.”; 

 

39) w § 28 ust. 2 skreśla się wyraz  „konieczności”;  

 

40) w § 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wychowanie fizyczne kończy się zaliczeniem bez oceny.”; 

 

41) w § 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Wyniki zaliczeń i egzaminów są niezwłocznie podawane do wiadomości studentów  

w Wirtualnym Dziekanacie. Dopuszcza się upublicznienie wyników w formie listy 

zawierającej numery albumów i oceny.”; 

 

42) w § 29 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) 90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia;”; 

 

43) w § 32 ust. 4 skreśla się sformułowanie „który je wydał”; 
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44) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34 

1. Student zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach najpóźniej  

w terminie dwóch tygodni od jej zaistnienia. Podstawą usprawiedliwienia jest 

przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub pisemne oświadczenie studenta o innej 

ważnej przyczynie. 

2.Po opuszczeniu określonej w regulaminie przedmiotu liczby godzin zajęć, kierownik 

przedmiotu jest zobowiązany skreślić studenta z listy uczestniczących w zajęciach, 

informując o tym prodziekana ds. studiów.”; 

 

45)  w § 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika przedmiotu lub studenta,  

prodziekan ds. studiów może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji egzaminacyjnej.”; 

 

46) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje 

prawo do jednokrotnego powtórzenia egzaminu z każdego niezdanego przedmiotu. 

Egzamin poprawkowy powinien się odbyć nie wcześniej niż 5 dni po ogłoszeniu 

wyników egzaminu.”; 

 

47) w § 36 ust. 3 skreśla się zdanie drugie w brzmieniu: „Ocena z egzaminu komisyjnego 

jest oceną ostateczną.”; 

 

48) w § 36 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Ocena z egzaminu komisyjnego jest oceną ostateczną.”; 

 

49)  w § 37 ust. 4 skreśla się wyrazy „ i innych zajęć”;  

 

50)  w § 39 ust. 4 pkt. 1 skreśla się wyraz „obowiązkowych” ; 

 

51) w § 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Za brak udziału w zajęciach uważa się skreślenie z listy uczestniczących w zajęciach 

na co najmniej trzech przedmiotach w trybie, o którym mowa w § 34 ust. 2.”; 

 

52)  w § 40 ust. 2 skreśla się sformułowanie „ od początku semestru,”; 

 

53)  w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Udział studenta w obozie naukowym, wolontariacie, prowadzenie działalności   

gospodarczej, praca zawodowa, staż, praktyka zagraniczna lub inne aktywności mogą 

być podstawą do zaliczenia, w całości bądź w części, praktyki przewidzianej 

programem studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje prodziekan ds. studiów.”; 

 

54) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Student, zgodnie z programem studiów, realizuje praktyki zawodowe pod nadzorem  

koordynatora powołanego przez dziekana.”; 

 

55)  w § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
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„3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogłaby mieć  

wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, prodziekan ds. studiów 

wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki związane z kierowaniem pracą.”; 

 

56) w § 50 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Student ma prawo do zapoznania się z recenzjami co najmniej 3 dni robocze przed 

terminem egzaminu dyplomowego.”; 

 

57)  § 53 otrzymuje brzmienie:  

„§ 53 

1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów według wzoru 

zatwierdzonego przez Senat. 

2. Uniwersytet wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, 

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy,  

w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:  

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, 

rosyjskim;  

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.  

3. Uniwersytet wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis 

dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub 

w języku obcym, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku zaistnienia przyczyn: 

1) wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie nadania tytułu 

zawodowego - organem właściwym do wznowienia postępowania jest Rektor; 

2) stwierdzenia nieważności dyplomu – organem właściwym do stwierdzenia 

nieważności jest Rektor.”. 

 

§ 2 

 

Użyte w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2, § 6 tiret 5, § 7 ust. 3, § 18 ust. 2 pkt 1, § 22 ust. 3 pkt 2, § 31  

ust. 2, § 41, § 45 ust. 2, § 46 ust. 1 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „na Uniwersytecie” 

zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „w Uniwersytecie”. 

 

§ 3 

 

Senat upoważnia Rektora, jako Przewodniczącego Senatu, do ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmującego zmiany 

wprowadzone niniejszą uchwałą. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2021 r. 

 

 

 

                 Rektor 

         /-/  

       prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 


