
 

1/3 

Uchwała nr 36/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 161 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. 2016 

poz.1842) oraz §52 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się co następuje: 

 

§1 

Do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przyjętego uchwałą nr 

82/2011-2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 maja 2012 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku przeniesienia studenta, do obowiązków dziekana należy: 

a) stwierdzenie zbieżności uzyskanych przez studenta efektów kształcenia z efektami 

określonymi w programie kształcenia wybranego kierunku i specjalności                       

w jednostce przyjmującej; 

b) przypisanie studentowi za osiągnięte poza jednostką efekty kształcenia takiej liczby 

punktów ECTS jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku 

realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej; 

c) w przypadku stwierdzenia różnic programowych w ilości nie większej niż                   

24 punkty ECTS dziekan wyznacza moduły do uzupełnienia brakujących                       

w programie efektów kształcenia; realizacja modułów uzupełniających powinna być 

rozłożona na pierwsze dwa semestry po przeniesieniu; 

d) w przypadku przeniesienia na II semestr liczba punktów ECTS odpowiadająca 

niezrealizowanym efektom kształcenia nie może być większa niż 12.” 

2) § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien złożyć wniosek 

do dziekana w terminie do 7  października na semestr zimowy, do 28 lutego na semestr 

letni. W uzasadnionych przypadkach dziekan może rozpatrzeć wniosek studenta złożony                     

w innym terminie. Do wniosku należy dołączyć harmonogram realizacji zajęć 

dydaktycznych uzgodniony z prowadzącymi.” 
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3) § 22 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Oceny z egzaminów, zaliczeń, sprawdzianów, prac kolokwialnych, ćwiczeń i projektów 

mogą być udostępniane, po uprzednim uzyskaniu zgody studentów i zakodowaniu danych 

osobowych: 

1) na tablicach informacyjnych wyłącznie na terenie uczelni,  

2) na stronach internetowych będących własnością uczelni, 

3) za pomocą e-maila grupowego.” 

4) § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sposób i tryb odbywania studenckich praktyk zawodowych określa regulamin praktyk 

opracowany przez Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w uzgodnieniu z radą 

programową kierunku i dziekanem wydziału. Egzamin z praktyk odbywa się przed komisją 

powołaną przez dziekana i polega na sprawdzeniu stopnia opanowania zakładanych efektów 

kształcenia.” 

5) w § 25 ust. 6b termin „do 15 września” zastępuje się terminem „do 30 września”, 

6) § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Data egzaminu lub zaliczenia modułu wpisywana do indeksu, karty okresowych 

osiągnięć studenta i protokołu jest zgodna z terminem przeprowadzenia tego egzaminu lub 

zaliczenia.” 

7) w § 27 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za moduł ma obowiązek przekazania 

prawidłowo wypełnionego protokołu do dziekanatu w terminie do 5 dni od daty 

przeprowadzonego zaliczenia/egzaminu.” 

8) § 32 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

” 3) odbywania zagranicznych studiów bądź praktyk  – urlop okolicznościowy,” 

9) § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów może wystąpić o udzielenie 

urlopu okolicznościowego na wszystkich kierunkach jednocześnie lub tylko na jednym                  

z nich.” 

10) w § 35 skreśla się ust. 2, 

11) § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład 

której wchodzą: dziekan lub prodziekan jako przewodniczący, nauczyciel akademicki 
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kierujący pracą i recenzent. W uzasadnionych przypadkach dziekan może powołać na 

przewodniczącego komisji nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.” 

12) w § 47 ust. 3 termin „do 15 września” zastępuje się terminem „do 30 września”,  

13) § 54 otrzymuje brzmienie: 

„Dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową przyznawany jest przez rektora na 

wniosek dziekana absolwentowi, który uzyskał ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej                   

i w recenzji tej pracy zawarty był wniosek o wyróżnienie.” 

 

§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r. 

 

             

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

REKTOR 

(-)PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 

 


