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ZARZĄDZENIE NR 40 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 17 września 2018 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu 

studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 

2183 z późn. zmianami) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów                  

(Dz. U. 2016 poz. 1554) oraz  Regulaminem Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego      

w Lublinie zarządza się, co następuje: 

§1 

Dokumentowanie przebiegu studiów 

 

1. Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 przebieg studiów dokumentowany 

jest w: 

 

1) protokołach zaliczenia zajęć sporządzanych w postaci wydruków danych 

elektronicznych,  

2) kartach okresowych osiągnieć studenta, sporządzanych w postaci wydruków 

danych elektronicznych, 

3) indeksie w postaci wydruków danych elektronicznych zawierających 

zestawienie ocen studenta albo w indeksie w formie papierowej, w przypadku 

studentów, którzy posiadają indeksy i kontynuują kształcenie. 

 

2. Uczelnia zapewnia studentowi dostęp do zestawienia ocen studenta poprzez 

indywidualne konto w Wirtualnym Dziekanacie na stronie Uczelni www.up.lublin.pl/    

 

3. Na prośbę studenta pracownik dziekanatu wydaje studentowi potwierdzony 

wydruk z dokumentacji przebiegu studiów. 

 

§2 

Indeksy 

 

1. Studenci rozpoczynający studia na pierwszym roku w roku akademickim 

2018/2019 otrzymują indeksy ale bez obowiązku dokumentowania przebiegu 

studiów w indeksie. Na prośbę studenta nauczyciel akademicki odpowiedzialny za 

moduł wpisuje ocenę z zaliczenia albo egzaminu do indeksu. 

http://www.up.lublin.pl/
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2. Studenci studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczną studia na I roku od semestru 

letniego 2018/2019 nie otrzymują indeksów w formie papierowej. 

 

3. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/2019 i 

posiadają indeksy dokumentują przebieg studiów na dotychczasowych zasadach 

aż do ukończenia studiów. 

 

4. Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 zaprzestaje się wydawania 

studentom indeksów w formie papierowej.  

 

 

§3 

Karta okresowych osiągnięć studenta 

 

1. Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 pracownik dziekanatu 

przygotowuje karty okresowych osiągnięć studenta na podstawie danych 

znajdujących się w systemie informatycznym w postaci wydruku po weryfikacji 

osiągnięć studenta w danym okresie rozliczeniowym oraz po rozliczeniu studenta. 

 

2. Na karcie sporządzonej w postaci wydruku z systemu informatycznego prodziekan 

potwierdza udzielenie wpisu na kolejny okres rozliczeniowy datą, własnoręcznym 

podpisem i imienną pieczęcią nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 

rozpoczęcia kolejnego semestru. 

 

3. Egzemplarz karty przechowuje się w teczce akt osobowych studenta. 

 

§4 

 Protokoły 

 

1. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za realizację modułu sporządza                             

w Wirtualnym Dziekanacie protokół zaliczenia modułu/egzaminu w postaci 

wydruków danych elektronicznych w terminach sesji egzaminacyjnej określonej w 

organizacji każdego roku akademickiego (odpowiednio: termin sesji podstawowej, 

I termin sesji  poprawkowej, II termin sesji poprawkowej). 

 

2. Obowiązuje następująca procedura sporządzania protokołu przez nauczyciela 

akademickiego: 

1) wypełnienie protokołu, 

2)  wydruk protokołu z systemu,  

3) podpisanie protokołu, 

4) opublikowanie wyników w systemie, 

5) przekazanie protokołu do dziekanatu w terminie do 5 dni roboczych od 

daty przeprowadzonego egzaminu/zaliczenia. 
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6) po upływie w/w terminu dziekan obliguje osoby odpowiedzialne za 

moduł i kierowników jednostek do zwrotu protokołów.  

 

3. Warunkiem dostępu studenta do wyników z zaliczenia/egzaminu jest 

opublikowanie protokołu w Wirtualnym Dziekanacie przez nauczyciela 

akademickiego odpowiedzialnego za moduł.  

 

4. Za terminowość przekazywania protokołów do dziekanatu odpowiada nauczyciel 

odpowiedzialny za moduł oraz kierownik jednostki. 

 

 

5. Określa się następujące terminy zamknięcia W irtualnego Dziekanatu na 

sporządzenie protokołów (protokół z sesji podstawowej, protokół z sesji pierwszej 

poprawkowej, protokół z sesji drugiej poprawkowej): 

a) sesja zimowa studia stacjonarne do 28 lutego 

b) sesja zimowa studia niestacjonarne do  5 marca 

c) sesja letnia studia stacjonarne do 5 lipca  

d) sesja letnia studia niestacjonarne do 20 lipca  

e) sesja letnia druga poprawkowa do 10 października 

6. Terminy, o których mowa w ust. 5 ustawia w Wirtualnym Dziekanacie pracownik 

dziekanatu. 

 

7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 sporządzenie protokołu jest możliwe 

tylko na wniosek dziekana skierowany do prorektora ds. studenckich i dydaktyki i 

uzyskaniu zgody. 

 

8. W przypadku nieprzystąpienia studenta do egzaminu nauczyciel akademicki 

odpowiedzialny za moduł wpisuje w protokole zapis „nz” (nie zgłosił się). Jeśli 

student nie usprawiedliwi nieobecności na egzaminie (student składa 

usprawiedliwienie w dziekanacie), dziekan w terminie 8 dni od daty egzaminu 

koryguje wpis w protokole w wersji papierowej i elektronicznej wstawiając ocenę 

niedostateczną. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności dziekan wpisuje w 

protokole w wersji elektronicznej i papierowej komentarz: nieobecność 

usprawiedliwiona. Zmiana w wersji papierowej powinna być opatrzona pieczęcią i  

podpisem dziekana oraz datą.  

 

9. Teczkę zbiorczych protokołów prowadzi dziekanat dla całego cyklu kształcenia. 

Układ dokumentów w teczce powinien być zgodny z planem studiów dla danego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

 

10. Pracownicy dziekanatów są zobowiązani do terminowej weryfikacji 

kompletności danych w protokołach. 
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§5 

Rozliczanie semestru 

Pracownik dziekanatu jest zobowiązany w terminie nie później niż do 31 października 

po semestrze letnim i do 31 marca po semestrze zimowym do rozliczenia i 

zamknięcia indywidualnych spraw studenta dotyczących np: przedłużenia sesji 

egzaminacyjnej poprawkowej, powtarzania semestru, powtarzania modułu, urlopu, 

skreślenia z listy studentów oraz aktualizacji informacji o studentach opuszczających 

uczelnię. 

§6 

Elektroniczna księga dyplomów 

 

1. Uczelnia prowadzi księgę dyplomów w formie elektronicznej. 

 

2. Zakres danych zamieszczonych w księdze określa rozporządzenie. 

 

3. Elektroniczna księga dyplomów stanowi rejestr wszystkich dyplomów ukończenia 

studiów wyższych wydanych w UP w Lublinie i powstaje na podstawie danych 

wprowadzonych do systemu przez pracownika dziekanatu. 

 

4. Numer dyplomu nadawany jest automatycznie w systemie po wprowadzeniu 

przez pracownika dziekanatu daty złożenia egzaminu dyplomowego,                              

a w przypadku kierunku weterynaria daty złożenia ostatniego wymaganego 

planem studiów zaliczenia lub egzaminu. 

 

5. Dział Organizacji Studiów dokonuje wydruku księgi dyplomów cyklicznie                            

w terminie do 30 października każdego roku akademickiego i obejmuje okres od                   

1 października poprzedniego roku do 30 września bieżącego roku.  

 

§7 

Przepisy końcowe 

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów. 

 

2. Nadzór na wykonaniem zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Studenckich                           

i Dydaktyki.  

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia                   

1 października 2018 r.  

REKTOR 

/-/Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


