
Uchwała nr 57/2013 

Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów AGH uchwalonego przez 

Senat AGH uchwałą Nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 161 ust. 1 w zw. z art. 161 

ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Senat AGH uchwala co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Studiów AGH uchwalonym przez Senat AGH uchwałą Nr 

72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Po złożeniu ślubowania o treści: 

„Ślubuję uroczyście, że jako student Akademii Górniczo-Hutniczej, 

będę systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, dbać o dobre imię 

Uczelni i zachowywać postawę godną studenta i świadomego 

obywatela swojego kraju.” 

i po immatrykulacji osoba nabywa prawa studenta oraz otrzymuje 

legitymację studencką.”; 

2. w § 5 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student określa który 

z nich jest pierwszym, drugim bądź kolejnym.”; 

3. w § 5 ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Student jest zobowiązany poinformować na piśmie Dziekanów 

Wydziałów na wszystkich kierunkach studiów, na których studiuje 

o dokonanym wyborze pierwszego, drugiego i kolejnego kierunku 

studiów.”; 

4. w § 5 po ust. 2 wprowadza się ust. 2a w następującym brzmieniu  

„Podjęcie dodatkowej specjalności w ramach tego samego kierunku 

studiów odbywa się na następujących zasadach: 

1) wymaga zgody Dziekana Wydziału, który określa szczegółowe 

zasady jej realizacji; 
2) nie może prowadzić do przedłużenia czasu trwania studiów 

w ramach tego samego kierunku studiów; 

3) przedmioty (moduły kształcenia) zaliczone w ramach dodatkowej 
specjalności umniejszają dodatkowy limit punktów ECTS, o którym 

mowa w § 12 ust. 14; 



4) w przypadku uzyskania zgody na podjęcie dodatkowej specjalności 
student zobowiązany jest zaliczyć przedmioty realizowanej 

specjalności, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz 
przez prowadzącego przedmiot.”; 

5. w § 5 ust. 4 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 
„dbać o dokumenty studenckie, w szczególności legitymację 

studencką”; 

6. w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu: 

„W przypadku niespełnienia warunków do zaliczenia przedmiotu (modułu 

kształcenia), o których mowa w § 10 ust. 8, oceny końcowej nie wystawia 

się, zaś fakt ten należy odnotować w systemie teleinformatycznym 

Uczelni poprzez wpisanie adnotacji „nzal”.”; 

7. w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana jest do systemu 

teleinformatycznego Uczelni.”; 

8. w § 10 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Przebieg studiów dokumentowany jest w: 

1) protokołach zaliczenia przedmiotu, sporządzonych w postaci wydruków 
danych z systemu teleinformatycznego Uczelni; 

2) kartach okresowych osiągnięć studenta, sporządzonych w postaci 
wydruków danych z systemu teleinformatycznego Uczelni; 

3) w systemie teleinformatycznym Uczelni.”; 

9. w § 10 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 
„Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu 

studiów, w tym także prowadzonej w formie elektronicznej, określają 

przepisy wykonawcze do Ustawy, w szczególności rozporządzenie ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów oraz zarządzenie Rektora.”; 

10. w § 10 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Po zakończeniu każdego semestru, nie później niż w ciągu dwóch 

tygodni od zakończenia okresu rozliczeniowego, prowadzący przedmiot 

oraz prowadzący zajęcia przekazuje podpisane protokoły zaliczenia 

przedmiotu do dziekanatów.”; 

11. w § 15 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Prowadzący zajęcia ma obowiązek wpisać ocenę z zaliczenia zajęć w 

systemie teleinformatycznym Uczelni.”; 

12. w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: 
„Student ma prawo do poprawkowego zaliczenia na zasadach 

określonych przez prowadzącego przedmiot w sylabusie, o którym 

mowa w § 10.”; 

13. w § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 



„Student ma prawo wglądu do swoich ocenionych prac, w terminach 

wskazanych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności w ramach 

zajęć konsultacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 2.”; 

14. w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wyniki egzaminu, w tym także zerowego, przekazywane są studentom 

nie później niż na dzień przed rozpoczęciem kolejnego ustalonego terminu 

egzaminu, zaś w przypadku ostatniego terminu egzaminu – nie później 

niż do zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Termin ogłoszenia 

wyników danego egzaminu należy podać do wiadomości studentów 

podczas tego egzaminu.”; 

15. w § 16 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku nieprzystąpienia przez studenta do egzaminu 

w ustalonym terminie, egzaminator odnotowuje ten fakt w systemie 

teleinformatycznym Uczelni, poprzez wpisanie daty zaplanowanego 

terminu, na którym nie stawił się student, a w rubryce „ocena” poprzez 

wpisanie adnotacji „nb”.; 

16. w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Zaliczenie semestru (roku) studiów oraz potwierdzenie uzyskania 

wpisu na kolejny semestr (rok) studiów dokonywane jest w systemie 

teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od 

rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie uzyskania 

wpisu dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć 

studenta.”; 

17. w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„Student zobowiązany jest powiadomić Dziekana Wydziału w formie 

pisemnej o przerwaniu lub zaniechaniu studiów w terminie, o którym 

mowa w § 17 ust. 5.”; 

18. w § 17 skreśla się ust. 7; 

19. w § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Udzielenie urlopu potwierdza się stosownym wpisem w systemie 

teleinformatycznym Uczelni.”; 

20. w § 20 ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem podjęcia studiów po urlopie jest uzyskanie stosownego 

wpisu w systemie teleinformatycznym Uczelni.”; 

21. w § 21 ust. 3 skreśla się pkt 2); 

22.  w § 21 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 



„niezgłoszenie się studenta do dziekanatu po powrocie z urlopu od zajęć 

celem uzyskania stosownego wpisu w systemie teleinformatycznym 

Uczelni w terminie określonym w § 17 ust. 5.”; 

23. w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zmiana uczelni, wydziału, kierunku studiów dopuszczalna jest na 

wniosek studenta, nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej 

drugi semestr studiów, i odbywa się nie później niż w ciągu dwóch 

tygodni od rozpoczęcia danego okresu rozliczeniowego.”; 

24. w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Po przeniesieniu w systemie teleinformatycznym Uczelni należy 

odnotować: 

1) dotychczasową nazwę wydziału (uczelni) oraz datę przeniesienia; 

2) zaliczone tam przedmioty i zajęcia wraz z ocenami oraz 
przyporządkowanymi im punktami ECTS, a uznane przez Dziekana 

Wydziału za przedmioty równoważne z przedmiotami obowiązującymi 
na kierunku studiów w Uczelni oraz łączną liczbę punktów ECTS 

uzyskaną do chwili przeniesienia; 
3) urlopy i powtarzane okresy studiów.”; 

25. w § 23 ust. 1 pkt 1 po słowach „lub wyróżnienie” skreśla się zwrot 

„wpisane do indeksu”. 

§ 2 

1. Zaliczenie semestru (roku) studiów realizowanego w roku akademickim 

2012/2013 odbywa się na zasadach dotychczasowych. 
2. Nowe zasady dokumentowania przebiegu studiów określone 

w Regulaminie Studiów w brzmieniu nadanym niniejszą Uchwałą 

dotyczą studentów rozpoczynających studia bądź zmieniających 
uczelnie w ramach przeniesienia na AGH z dniem 1 października 2013 

r. i w latach następnych. 
3. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 

2013 r., w tym także wznawiających studia w ramach tzw. reaktywacji, 
dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest na zasadach 

dotychczasowych, w szczególności w zakresie prowadzenia indeksu w 
formie papierowej. 

§ 3 

1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Studiów AGH uchwalonego 
uchwałą Nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 

Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą. 

2. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 

października 2013 r. i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

 




