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UCHWAŁA NR 32/VII/IV/2021 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej  w Koninie 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art.  75 ust. 2 i 4-5 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 uchwały 

nr 11/VII/X/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 października 

2020 r. w sprawie prowadzenia posiedzeń Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

i komisji senackich oraz przeprowadzania głosowań przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie, zmienionej uchwałą nr 397/VI/V/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz uchwałą nr 

28/VII/III/2021 z dnia 23 marca 2021 r., w załączniku do uchwały wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Student odbywa studia według programu studiów obowiązującego w roku 

akademickim, w którym rozpoczął naukę. Przepisu tego nie stosuje się do studenta 

powtarzającego semestr albo rok studiów, przeniesionego z innej uczelni, 

kontynuującego naukę po urlopie lub po wznowieniu studiów z wyjątkiem studenta 

powtarzającego ostatni semestr studiów, w którym niezaliczone jest wyłącznie 

seminarium dyplomowe.”; 

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student po złożeniu ślubowania otrzymuje legitymację studencką.”; 

3) w § 11 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zawiadamianie w formie pisemnej lub poprzez system informatyczny Uczelni 

rektora o rezygnacji ze studiów, zmianie danych osobowych, danych mających wpływ 

na wysokość pomocy materialnej oraz innych, niezbędnych do realizacji praw  

i obowiązków związanych z odbywaniem studiów.”; 

 

 



2 
 

4) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen: 

Ocena Wartości 

liczbowe 

Odpowiednik  

skali ocen przyjętej 

w programach Unii 

Europejskiej 

Procent wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych 

wymaganych dla danej oceny 

bardzo dobry 5,0 A od 90 do 100 % 

dobry plus  4,5 B od 80 do 89 % 

dobry 4,0 C od 70 do 79 % 

dostateczny plus 3,5 D od 60 do 69 % 

dostateczny 3,0 E od 50 do 59 % 

niedostateczny  2,0 F od 0 do 49 % 

           „ 

5) w § 23: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o zgodę rektora na 

przedłużenie terminu zaliczenia semestru lub roku, jednak nie dłużej niż o dwa 

miesiące.”; 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rektor, na umotywowany wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników zaliczenia poprawkowego lub z własnej inicjatywy, po 

konsultacji z prowadzącym przedmiot oraz menedżerem kierunku, może podjąć 

decyzję o zaliczeniu komisyjnym.”; 

6) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rektor, na uzasadniony wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego lub z własnej inicjatywy może – po 

zasięgnięciu opinii prowadzącego przedmiot oraz menedżera kierunku – podjąć 

decyzję o egzaminie komisyjnym, który powinien odbyć się w terminie 14 dni od daty 

złożenia wniosku. Informacja o dniu i godzinie egzaminu komisyjnego powinna być 

zamieszczona na indywidualnym koncie studenta w systemie informatycznym 

Uczelni i na stronie internetowej co najmniej 3 dni przed terminem egzaminu.”; 

7) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organizacją praktyk zawodowych w jednostce organizacyjnej zajmuje się dziekan. 

Ocenę z praktyki zawodowej do elektronicznego protokołu zaliczeń wprowadza 

menedżer kierunku studiów.”; 

8) w § 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku studenta pierwszego roku studiów, zmiana kierunku i formy studiów 

wewnątrz Uczelni może nastąpić w terminie do 30 listopada roku, w którym został 

przyjęty na studia w procesie rekrutacji na podstawie decyzji rektora.”; 

9) w § 33 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) złożenia rezygnacji ze studiów  – z dniem doręczenia pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji ze studiów lub z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji ze studiów  

w systemie informatycznym Uczelni;”; 
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10)  w § 35 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się wobec studenta powtarzającego ostatni semestr 

studiów, w którym niezaliczone jest wyłącznie seminarium dyplomowe.”; 

11)  w § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Egzamin dyplomowy składa się przed komisją powołaną przez rektora, w skład 

której wchodzą co najmniej: przewodniczący komisji oraz dwóch nauczycieli 

akademickich reprezentujących dyscyplinę lub dyscypliny naukowe, do których 

przyporządkowany został kierunek studiów.”; 

12)  w § 38: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student może uzyskać 30 punktów z części teoretycznej oraz 70 punktów z części 

praktycznej. Suma punktów z części teoretycznej i części praktycznej stanowi wynik 

egzaminu dyplomowego. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa 

rektor w drodze zarządzenia.”; 

b) uchyla się ust. 3; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W protokole wpisuje się ustaloną ocenę z egzaminu dyplomowego.”; 

13)  w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, rektor 

wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu dyplomowego, który nie może się odbyć 

wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca ani później niż po upływie trzech 

miesięcy od daty pierwszego egzaminu.”; 

14)  § 40 otrzymuje brzmienie: 

„§ 40. Przy ustaleniu wyniku egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen, w tym 

przelicznik procentowy punktów, określoną w § 20 ust. 1.”; 

15)  w § 42 w ust. 11 skreśla się zdanie drugie; 

16)  w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej do końca marca – w przypadku 

studiów kończących się w semestrze zimowym oraz do 15 września – w przypadku 

studiów kończących się w semestrze letnim.”; 

17)  w § 46 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W protokole wpisuje się ustaloną ocenę z egzaminu dyplomowego.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

 

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

 

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                  /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 


