
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Senat  

 

 

Uchwała nr 68/2021 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego 

Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 75 ust. 2-5 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), Senat 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, w uzgodnieniu z Samorządem Studentów UR, uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

  W Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim stanowiącym załącznik nr 1 

do Uchwały nr 450/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim (zmienionym 

Uchwałą nr 555/04/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W spisie treści nazwa rozdziału 12 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 12 Warunki studiowania studentów ze szczególnymi potrzebami”, 

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zwanych dalej 

„studiami”, prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.” 

3. w § 2:  

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) brak postępów w nauce – więcej niż dwukrotne powtarzanie tego samego 

przedmiotu, semestru;”, 

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) doręczenie decyzji (rozstrzygnięcia, wezwania) – doręczenie decyzji 

(rozstrzygnięcia, wezwania) do adresata za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

w tym także drogą elektroniczną umożliwiającą weryfikację tożsamości adresata;”, 

3) pkt 13 otrzymuje brzmienie:  

„13) harmonogram studiów – rozkład przedmiotów w poszczególnych semestrach 

wynikający z programu studiów dla danego cyklu, z uwzględnieniem form ich 

prowadzenia oraz wymiaru godzinowego, formy zaliczenia i wymaganej do 

zaliczenia liczby punktów ECTS (plan studiów);”, 

4) pkt 15 otrzymuje brzmienie:  

„15) JSA – Jednolity System Antyplagiatowy udostępniony przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki, zapewniający wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom 

przepisów o prawie autorskim i o prawach pokrewnych;”, 



 

 

5) pkt 17 otrzymuje brzmienie:  

„17) niepodjęcie studiów – niezłożenie ślubowania przez osobę przyjętą na studia 

i wpisaną na listę studentów lub niepodjęcie studiów po zakończeniu urlopu przez 

studenta zgodnie z zasadami określonymi w § 47 ust. 5;”, 

6) pkt 25 otrzymuje brzmienie:  

„25) system WU/system elektroniczny WU – system internetowy Wirtualna 

Uczelnia, zintegrowany z uczelnianym systemem dziekanatowym, za pomocą 

którego gromadzone są informacje związane z przebiegiem studiów studenta;”, 

7) pkt 28 otrzymuje brzmienie:  

„28) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.);”, 

8) po pkt 31 dodaje się pkt 32 i 33 w brzmieniu:  

„32) różnice programowe – przedmioty, które występują w programie studiów, 

prowadzące do uzyskania efektów uczenia się, których student nie osiągnął w toku 

dotychczasowych studiów na danym poziomie i profilu; 

33) sylabus – szczegółowy opis przedmiotu, sporządzony zgodnie z odrębnymi 

przepisami, zawierający w szczególności: formy zajęć, treści programowe, efekty 

uczenia się, stosowane metody dydaktyczne, metody i kryteria oceniania, wykaz 

literatury związanej z zajęciami oraz liczbę pkt. ECTS przypisanych do przedmiotu.”, 

4. w § 6:  

1) we wprowadzeniu usuwa się numerację ust. 1, 

2) pkt 1a otrzymuje brzmienie:  

„1a) podejmowanie decyzji w sprawie wyznaczenia opiekuna naukowego 

studentowi odbywającemu studia w trybie IOS, rekomendowanego przez dyrektora 

właściwego instytutu, w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 4;”, 

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) określenie, po uzyskaniu opinii Rady Dydaktycznej Kolegium, katalogu 

przedmiotów sekwencyjnych oraz podanie go do wiadomości studentów na stronie 

internetowej kolegium na 1 miesiąc przed rozpoczęciem studiów; 

4) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) podejmowanie decyzji w sprawie formy i terminu uzupełnienia różnic 

programowych w przypadku wznowienia studiów, powtarzania semestru, zmiany 

formy studiów, po powrocie z urlopu, przeniesienia z innego kierunku lub 

przeniesienia z innej uczelni; 

5. § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) opiniowanie regulaminu organizacji i odbywania programowych praktyk 

zawodowych;”,  

6. § 10 otrzymuje brzmienie:  

„1. W uzasadnionych przypadkach były student UR, który został prawomocnie 

skreślony z listy studentów, może je wznowić na tym samym kierunku.  

2. Były student UR składa wniosek o wznowienie studiów do Dziekana w terminie do 

14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze. 

3. Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika kierunku, ustala, od którego semestru 

student wznawia studia oraz określa termin uzupełnienia różnic programowych. 



 

 

Uzupełnienie tych różnic ma na celu zrealizowanie przez studenta wszystkich 

efektów uczenia się wynikających z programu studiów, na który student został 

wpisany w trybie wznowienia studiów. 

4. Student, który wznowił studia, nie jest zobowiązany do ponownego uzyskania 

zaliczeń z przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną, jeżeli nie uległy 

zmianie efekty uczenia się zdefiniowane dla tych przedmiotów. Dziekan, po 

zasięgnięciu opinii kierownika kierunku, podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia 

przedmiotów uzyskanych przed przerwaniem studiów.  

5. W przypadku dużej liczby różnic programowych Dziekan, po zasięgnięciu opinii 

kierownika kierunku, może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na niższym 

semestrze lub roku studiów.  

6. Student, który nie zaliczył seminarium dyplomowego i nie złożył pracy dyplomowej 

na ostatnim semestrze oraz został prawomocnie skreślony z listy studentów, może, 

za zgodą Dziekana, wznowić studia na zasadzie powtarzania semestru 

z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych wynikających ze zmiany 

w programie studiów.  

7. Student, który nie przystąpił do egzaminu dyplomowego po spełnieniu wymagań, 

o których mowa w § 49 ust. 2 i 3 oraz został prawomocnie skreślony z listy 

studentów, może, za zgodą Dziekana, wznowić studia i przystąpić do egzaminu 

dyplomowego w ciągu jednego roku od daty skreślenia z listy studentów, jeżeli 

posiada pozytywną ocenę pracy dyplomowej wystawioną przez promotora 

i recenzenta, o ile program studiów nie uległ zmianie. 

8. Niedopuszczalne jest wznowienie studiów w przypadku osoby, która została 

prawomocnie skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze. Ponowne 

przyjęcie na studia odbywa się na zasadach ogólnych rekrutacji w UR.  

9. Wznowienie studiów na UR nie może nastąpić przed zatarciem kary osobie, która 

została skreślona z listy studentów na mocy prawomocnego orzeczenia komisji 

dyscyplinarnej albo gdy od skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż 5 lat. 

10. Wznowienie studiów na UR w przypadku osób skreślonych z listy studentów 

w innej uczelni nie jest dopuszczalne.  

11. Wznowienie studiów dopuszczalne jest tylko dwa razy. 

12. W przypadku wyrażenia zgody na wznowienie studiów, Dziekan dokonuje 

ponownego wpisu na listę studentów.  

13. Wznowienie studiów może nastąpić tylko na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie.”, 

7. § 11 otrzymuje brzmienie:  

„1. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej może przenieść się na UR, na ten 

sam lub inny kierunek, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów 

obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Szczegółowe zasady i tryb przeniesienia 

studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa 

odrębna uchwała Senatu.   

2. Student może przenieść się na inny kierunek studiów na UR, za zgodą Dziekana, nie 

wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru studiów.”, 

8. § 12 otrzymuje brzmienie:  



 

 

„1.  W przypadku wznowienia studiów przez studenta, przeniesienia z innej uczelni, 

w tym także uczelni zagranicznej, przeniesienia na inny kierunek studiów na UR, 

podejmowania przez studenta studiów po powrocie z urlopu, podejmowania przez 

studenta studiów po powrocie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na której 

realizował część programu studiów, powtarzania przez studenta semestru lub roku 

studiów, na którym program studiów uległ zmianie, zmiany przez studenta formy 

studiów, Dziekan po uzyskaniu opinii kierownika kierunku może:  

1) wyznaczyć różnice programowe lub  

2) podjąć decyzję o uznaniu ocen i zaliczeń z przedmiotów, z których student 

uzyskał ocenę pozytywną i/lub zaliczenie w dotychczasowym przebiegu 

studiów, jeśli nie uległy zmianie efekty uczenia się zdefiniowane dla tych 

przedmiotów.  

2. Przedmioty realizowane jako różnice programowe są przypisywane 

w elektronicznym systemie dziekanatowym w bieżącym lub kolejnym semestrze do 

tych semestrów studiów, w których występują zgodnie z harmonogramem studiów.  

3. Dziekan wyznacza formę i termin realizacji różnic programowych oraz, na wniosek 

studenta, IOS. 

4. Brak zaliczenia różnic programowych w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkuje 

niezaliczeniem przedmiotu/semestru na takich samych zasadach, jak w przypadku 

pozostałych przedmiotów.  

5. Z tytułu powtarzania zajęć, o których mowa w ust. 4, z powodu niezadowalających 

wyników w nauce, UR pobiera opłaty w wysokości określonej zarządzeniem Rektora, 

obowiązującym studenta od roku akademickiego, od którego student rozpoczął 

studia i informuje o fakcie naliczenia opłaty w elektronicznym systemie WU.  

6. W przypadku podejmowania przez Dziekana decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

studentowi przypisuje się taką liczbę punktów ECTS i godzin, jaka jest przypisana 

efektom uczenia się uzyskanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk 

zawodowych przewidzianych w programie studiów na kierunku, na który student 

zostaje przyjęty. Dziekan, przed uznaniem przedmiotu lub innej formy zajęć, zasięga 

opinii kierownika kierunku studiów, koordynatora praktyk lub osoby 

odpowiedzialnej za wymianę akademicką. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i uznania przedmiotu zakończonego 

zaliczeniem bez oceny oraz przypisania go do przedmiotu przewidzianego 

programem studiów, który kończy się oceną, zalicza się ten przedmiot na ocenę 

dostateczną. W celu uzyskania wyższej oceny, student może – na swój wniosek – 

przystąpić do egzaminu lub zaliczenia z tego przedmiotu.”, 

9. w § 13: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Student może ubiegać się o zmianę formy studiów poprzez przeniesienie ze 

studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne albo ze studiów niestacjonarnych 

na studia stacjonarne nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru. Zmiana 

formy studiów dopuszczalna jest na kierunkach, na których kształcenie realizowane 

jest w tym samym języku wykładowym.”, 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:   



 

 

„5. Rada Dydaktyczna Kolegium może określić szczegółowe zasady zmiany formy 

studiów wynikające ze specyfiki realizowanego kształcenia na kierunku.”, 

10. § 14 otrzymuje brzmienie:  

„1. Student UR może realizować część programu studiów w innej uczelni krajowej lub 

zagranicznej.  

2. Student ubiegający się o realizację części programu studiów w innej uczelni krajowej 

lub zagranicznej przed wyjazdem zobowiązany jest do uzgodnienia z osobą 

odpowiedzialną za wymianę akademicką wykazu zajęć, jakie będzie realizował 

w uczelni przyjmującej i przedstawienia go Dziekanowi, który ustala dla studenta 

IOS.  

3. W przypadku zmiany przedmiotów wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2, 

student ma obowiązek dostarczenia osobie odpowiedzialnej za wymianę 

akademicką oraz Dziekanowi nowego wykazu, w terminie 1 miesiąca od jego 

zmiany. 

4. Zajęcia realizowane w innej uczelni powinny zapewnić uzyskanie efektów uczenia się 

oraz odpowiedniej liczby punktów ECTS, zbliżonych do przypisanych w programie 

studiów na kierunku, na którym odbywa studia w UR dla semestru lub roku, który 

student realizuje w innej uczelni.  

5. Student po powrocie z innej uczelni krajowej lub zagranicznej podejmuje studia na 

kolejnym semestrze lub roku z zastrzeżeniem ust. 9. 

6. Decyzję o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS podejmuje Dziekan po zapoznaniu 

się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów. 

7. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza UR, w tym w uczelni zagranicznej, 

w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w programie 

studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. 

8. W przypadku, gdy w uczelni przyjmującej (zagranicznej lub krajowej) program 

studiów nie uwzględniał przedmiotów obowiązujących studenta według programu 

studiów danego kierunku na UR, Dziekan zalicza studentowi semestr lub rok 

studiów, a w ramach IOS określa obowiązek zaliczenia tych przedmiotów 

w bieżącym lub kolejnym semestrze/roku.  

9. Jeśli student nie zrealizuje zajęć wskazanych w wykazie, o których mowa w ust. 2, 

Dziekan może odmówić zaliczenia semestru lub roku.  

10. Uzyskane oceny w ramach realizacji części programu studiów w innej uczelni są 

uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen w danym roku i średniej ocen z całego 

okresu studiów.”, 

11. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów Kolegium, powołuje opiekuna 

roku studiów.”, 

12. w § 16: 

1) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) brania udziału w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne uczelni lub 

organy Samorządu Studentów UR poprzez swoich przedstawicieli na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach;”, 

2) w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 



 

 

„9) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, na zasadach określonych w § 26.”, 

3) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) zgłaszania prowadzącemu zajęcia lub Dziekanowi, w terminie do 3 dni od daty 

publikacji wyników egzaminów i zaliczeń w systemie WU, wszystkich rozbieżności 

i niezgodności lub braku wyników;”, 

4) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„9) ustawowej ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji 

miejskiej.”, 

13.  w § 17: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia 

się, jakie stwarza UR oraz postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, Kodeksem 

Etyki Studenta UR i regulaminem.”, 

2) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) zapoznania się z warunkami zaliczania zajęć;”, 

3)  w ust. 2 po pkt 9dodaje się pkt 9a w brzmieniu:  

„9a) używania w komunikacji z UR i jego pracownikami adresu e-mail nadanego 

przez UR;”, 

4) w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) niezwłocznego powiadamiania dziekanatu o zmianie nazwiska i adresu do 

korespondencji, w tym adresu do korespondencji na terytorium RP w przypadku 

cudzoziemców oraz o zmianie obywatelstwa lub innych danych mających wpływ na 

status studenta w UR.”, 

14. w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Dziekan Kolegium za zgodą Rady Dydaktycznej może przewidzieć inny niż 

podany w ust. 1 termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Termin ten Dziekan podaje 

do wiadomości studentów na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń 

Kolegium nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem semestru.”, 

15. w § 21:  

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. W przypadku, gdy harmonogram studiów przewiduje możliwość wyboru 

przedmiotów przez studenta, wybrane przez studenta zajęcia są obowiązkowe.”, 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:   

„5. W przypadku, gdy z uwagi na czasowe ograniczenie lub zawieszenie 

funkcjonowania UR nie jest możliwe zrealizowanie efektów uczenia się 

przypisanych do danego przedmiotu, Rada Dydaktyczna Kolegium, po uzyskaniu 

opinii Samorządu Studentów Kolegium, może przenieść obowiązki dotyczące 

realizacji i zaliczenia danego przedmiotu wynikające z programu studiów na kolejny 

semestr lub rok akademicki. Dokonanie zmian wymaga akceptacji Prorektora ds. 

Studenckich i Kształcenia.”, 

16. w § 22:  

1) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  



 

 

„2) wystąpienie przyczyn, które obiektywnie nie stanowią podstawy do ubiegania 

się studenta o udzielenie urlopu od zajęć lub zmiany formy studiów na 

niestacjonarne;”, 

2) ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub udział w działalności badawczej 

prowadzonej przez UR poza podstawowym programem studiów.”, 

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Wniosek o IOS student składa do Dziekana w terminie do 14 dni przed 

rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze lub do 14 dni po zaistnieniu 

przyczyny, będącej podstawą do ubiegania się o IOS.”, 

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Po otrzymaniu zgody na IOS, student jest zobowiązany ustalić – w ciągu 30 dni – 

z prowadzącymi zajęcia harmonogram realizacji i weryfikacji efektów uczenia się, 

który następnie w ciągu 7 dni przedkłada do zatwierdzenia Dziekanowi, 

z zastrzeżeniem § 26 ust. 4, w szczególności: 

1) indywidualny wybór grupy w ramach zajęć dydaktycznych lub realizacji efektów 

uczenia się przy częściowym lub całkowitym braku uczestnictwa w zajęciach; 

2) termin i sposób weryfikacji efektów uczenia się z zastrzeżeniem, że termin ten 

nie może wykraczać poza terminy sesji egzaminacyjnej określonej zarządzeniem 

Rektora.”, 

5) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

„8. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji IOS, w tym 

niezłożenia w terminie harmonogramu, o którym mowa w ust. 5 lub braku 

postępów w nauce, Dziekan może cofnąć zgodę na IOS.”,  

17. w § 24 uchyla się ust. 6,  

18. w § 26: 

1) uchyla się ust. 1,  

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Usprawiedliwienie nieobecności przez studenta powinno nastąpić w sposób 

rzetelny i wiarygodny, niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności nie 

później jednak niż na najbliższych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności.”,  

19. w § 27: 

1)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W przypadku braku uzyskania zaliczenia lub pozytywnej oceny z obowiązkowych 

zajęć dydaktycznych, po których przewidziany jest egzamin, student nie może 

przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu. W tym przypadku w terminie 

podstawowym egzaminator wpisuje w systemie elektronicznym WU ocenę 

negatywną”. 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:   

„5. Zaliczenie poprawkowe w celu poprawienia oceny pozytywnej jest 

niedopuszczalne.”, 

20. w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Zaliczanie seminarium, proseminarium i wykładów, w tym wykładów 

ogólnouczelnianych następuje w formie wpisania w systemie elektronicznym WU, 



 

 

a w przypadku studentów posiadających indeks także do indeksu papierowego, skrótu 

„zal.”, chyba że program studiów przewiduje zaliczenie z oceną.”, 

21. w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Warunki dopuszczenia do zaliczenia i/lub egzaminu oraz zasady i formę jego 

przeprowadzania określa prowadzący przedmiot w sylabusie i podaje je do wiadomości 

studentów na pierwszych zajęciach w semestrze.”, 

22. uchyla się § 30,  

23. § 31 otrzymuje brzmienie:  

„1. Egzaminy i/lub zaliczenia odbywają się z przedmiotów wskazanych w programie 

studiów. Egzamin i/lub zaliczenie z każdego przedmiotu przewidzianego programem 

studiów odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie. 

2. Egzamin i/lub zaliczenie przeprowadza nauczyciel prowadzący dany przedmiot. 

Jeżeli zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu są prowadzone przez więcej niż 

jednego nauczyciela, egzamin może być przeprowadzony kolegialnie przez tych 

nauczycieli, na zasadach określonych przez Dziekana, lub przez jednego, 

wyznaczonego przez Dziekana nauczyciela, prowadzącego dane zajęcia. 

3. Harmonogram egzaminów oraz egzaminów poprawkowych przygotowany przez 

jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów jest podawany do wiadomości 

studentów nie później niż na 14 dni przed początkiem sesji egzaminacyjnej. 

4. Harmonogram egzaminów dla studenta, na realizowanym przez niego kierunku, 

powinien być tak ustalony, aby na jeden dzień sesji nie przypadał więcej niż jeden 

egzamin. 

5. W wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia, przypadkach Dziekan może określić 

inny termin egzaminu niż wskazany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, lub 

upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego nauczyciela – specjalistę z danego 

lub pokrewnego przedmiotu. Termin ten podaje do wiadomości studentów poprzez 

system elektroniczny WU lub stronę internetową Kolegium dwa dni przed jego 

przeprowadzeniem. 

6. Przed przystąpieniem do egzaminu i/lub zaliczenia, student zobowiązany jest do 

zapoznania się z warunkami zaliczenia przedmiotu, w tym zasadami 

przeprowadzania zaliczenia i/lub egzaminu, a na wezwanie osoby przeprowadzającej 

egzamin i/lub zaliczenie zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. 

7. Wyniki egzaminów i/lub zaliczeń ogłaszane są studentom za pośrednictwem systemu 

elektronicznego WU.  

8. Wyniki egzaminów i/lub zaliczeń powinny być ogłoszone nie później niż 7 dni od daty 

przeprowadzenia egzaminu i/lub zaliczenia, z uwzględnieniem terminów sesji 

egzaminacyjnych. Jeżeli egzamin i/lub zaliczenie przeprowadzono w formie ustnej, 

wynik egzaminu i/lub zaliczenia jest podany do wiadomości studenta bezpośrednio 

po ich przeprowadzeniu. 

9. Oceniona praca pisemna jest udostępniana studentowi do wglądu na jego prośbę 

w ciągu 7 dni od zgłoszenia prośby. Egzaminator przechowuje prace pisemne 

studentów przez okres 1 roku, począwszy od daty przeprowadzenia egzaminu i/lub 

zaliczenia. 



 

 

10. Egzamin i/lub zaliczenie poprawkowe nie powinny odbywać się wcześniej niż 

po 7 dniach od ogłoszenia wyniku egzaminu i/lub zaliczenia z zastrzeżeniem ust. 8 

i terminów sesji egzaminacyjnych.”, 

24. w § 32:  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wpisanie ocen do elektronicznego systemu WU następuje najpóźniej 

w terminach określonych przez Rektora.”, 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, gdy w opinii studenta ocena wpisana do elektronicznego systemu 

WU różni się od faktycznie uzyskanej (odczytanej, wywieszonej na tablicy ogłoszeń 

czy zamieszczonej na stronie www), student może zgłosić niezgodność danych do 

prowadzącego zajęcia/egzamin i/lub zaliczenie w terminie do 3 dni od dnia 

wprowadzenia oceny do systemu elektronicznego WU, chyba że prowadzący 

określił, że podaje informację o wynikach jedynie poprzez wpisanie ich do systemu 

WU. W przypadku trudności ze zgłoszeniem niezgodności egzaminatorowi lub 

zaliczającemu, należy niezgodność zgłosić do Dziekana.”,  

25. w §34 

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„1. W stosunku do studenta, który nie uzyskał zaliczenia z wszystkich przedmiotów 

wymaganych w danym semestrze, Dziekan wydaje decyzję o:”, 

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. W uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek Dziekana, może wydłużyć o 1 

miesiąc termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.”, 

26. § 35 otrzymuje brzmienie:  

„1. Student, który nie uzyskał zaliczenia lub nie złożył egzaminu z jednego tylko 

przedmiotu lub nie uzyskał zaliczenia programowej praktyki zawodowej objętej 

harmonogramem studiów w semestrze, może ubiegać się o powtórzenie 

niezaliczonego przedmiotu lub praktyki zawodowej z jednoczesnym warunkowym 

wpisem na kolejny semestr lub rok.  

2. Prawo do warunkowego zaliczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedmiotu 

sekwencyjnego.  

3. Studentowi, który uzyskał zgodę na powtórzenie niezaliczonego przedmiotu w trybie 

określonym w ust. 1, a taki sam przedmiot nie jest realizowany w kolejnym roku 

akademickim (cyklu kształcenia), Dziekan wyznacza inny przedmiot o takiej samej 

liczbie godzin i punktów ECTS oraz zbieżnych efektach uczenia się jak przedmiot 

powtarzany, który student jest zobowiązany zaliczyć.  

4. Student, który nie zaliczył seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze 

studiów, może, za zgodą Dziekana, powtarzać ten semestr bez konieczności 

powtarzania wszystkich przedmiotów z danego etapu studiów. Studenta wpisuje się 

na listę studentów odpowiedniego semestru w kolejnym roku akademickim, o ile 

w czasie jego trwania realizowany jest program studiów danego kierunku.  

5. Student, który zaliczył powtarzany przedmiot w trybie określonym w ust. 1 i nie 

uzyskał zaliczenia przedmiotu z semestru bieżącego, może uzyskać zgodę Dziekana 



 

 

na powtórzenie niezaliczonego przedmiotu z jednoczesnym wpisem warunkowym 

na kolejny semestr. 

6. Student, który nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 3, może 

ubiegać się o powtórzenie semestru/roku, na którym przedmiot niezaliczony objęty 

jest harmonogramem studiów, chociażby uzyskał zaliczenia i złożył wszystkie 

egzaminy objęte harmonogramem studiów na wyższym semestrze/roku, na który 

uzyskał wpis warunkowy w trybie określonym w ust. 1 i 3.  

7. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia wyższego semestru, na którym podjął naukę 

w trybie określonym w ust. 1, może ubiegać się wyłącznie o zezwolenie na 

powtarzanie semestru, na którym powtarzany przedmiot jest realizowany. 

W uczelnianym systemie dziekanatowym student zostaje wpisany na semestr, na 

którym powtarzany przedmiot, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany. 

8. Jeżeli student powtarzał semestr/rok z powodów określonych w ust. 6 i uzyskał 

wszystkie zaliczenia oraz złożył wszystkie egzaminy objęte harmonogramem 

studiów na powtarzanym semestrze oraz na wyższym (warunkowym) semestrze lub 

roku, Dziekan zalicza mu ten semestr oraz semestr lub rok następny. 

9. W przypadku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń danego przedmiotu, który student 

powtarza z powodu niezłożenia z tego przedmiotu egzaminu, jest on zobowiązany 

do ponownego uczęszczania na nie oraz uzyskania z nich zaliczenia. 

10. W przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej w terminie ustalonym zgodnie 

z planem praktyk, Dziekan wyznacza studentowi dodatkowy termin zaliczenia 

praktyki z zachowaniem terminów, o których mowa w § 34 ust. 2.  

11. Z tytułu powtarzania zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników 

w nauce, UR pobiera opłaty w wysokości określonej zarządzeniem Rektora 

obowiązującym studenta od roku akademickiego, od którego student rozpoczął 

studia i informuje o fakcie naliczenia opłaty w systemie elektronicznym WU.”,  

27. w § 36: 

1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1 Student, który powtarza semestr/rok, jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach 

dydaktycznych oraz przystępować do egzaminów i zaliczeń ze wszystkich 

niezaliczonych zajęć przewidzianych w danym etapie studiów”;  

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich form zajęć wymaganych do 

zaliczenia przedmiotu (zaliczonych i niezaliczonych w poprzednim semestrze/roku) 

niezbędnych do uzyskania efektów uczenia się i przypisania liczby punktów ECTS 

do powtarzanego przedmiotu na danym etapie studiów”. 

28. Rozdział 12 otrzymuje tytuł:  

„WARUNKI STUDIOWANIA STUDENTÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”, 

29. § 38 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby nieposiadające 

orzeczenia o niepełnosprawności, a których stan zdrowia utrudnia realizowanie 

procesu dydaktycznego, mogą uzyskać wsparcie w Biurze Osób Niepełnosprawnych 

(BON).  

2. Rejestracja w BON odbywa się na podstawie wniosku studenta.  



 

 

3. Szczegółowe zasady organizacji oraz zakres wsparcia ze strony BON określa Rektor.   

4. Studenci, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać opinię BON w sprawie 

dostosowania warunków, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do potrzeb.  

5. Na wniosek studenta, o którym mowa w ust.1, sposób dostosowania warunków, 

organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, z zachowaniem specyfiki kierunku 

studiów lub wybranych przedmiotów, określa Dziekan w porozumieniu 

z kierownikiem kierunku oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne, na 

podstawie opinii BON, uwzględniając możliwość:  

1) przedłużenia czasu trwania danego zaliczenia lub egzaminu; 

2) zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: 

komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, 

klawiatury alternatywne itp.; 

3) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie; 

4) uczestniczenia w zaliczeniu lub egzaminie, w tym także w egzaminie 

komisyjnym, egzaminie dyplomowym osób, o których mowa w ust. 6; 

5) otrzymywania przed zajęciami dostosowanych do potrzeb, zgodnie z opinią 

BON, materiałów dydaktycznych, w tym w postaci elektronicznej (np. 

prezentacje, pliki tekstowe) z bezwzględnym zastrzeżeniem, że materiały te nie 

będą udostępniane osobom trzecim. 

6. Jeśli jest to uzasadnione dysfunkcją studenta, za zgodą Dziekana, w zajęciach, 

egzaminach i zaliczeniach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych 

i tłumacze języka migowego wyznaczeni przez BON. 

7. Student, o którym mowa w ust. 1, w uzasadnionych przypadkach, może korzystać 

ze środków technicznych w celu utrwalania na własny użytek treści przekazywanych 

na zajęciach dydaktycznych w formie obrazu lub dźwięku. 

30. w § 39:  

1) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Student, we wniosku o egzamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne, może 

wskazać obserwatora spośród członków Samorządu Studentów UR. 

Niestawiennictwo obserwatora na egzamin nie wstrzymuje przeprowadzenia 

egzaminu. Komisja może odmówić dopuszczenia obserwatora, jeśli jego 

zachowanie w trakcie egzaminu lub zaliczenia w sposób obiektywny uniemożliwia 

prawidłowe jego przeprowadzenie.”, 

2) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:   

„12. W uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek Dziekana, może wydłużyć 

o 1 miesiąc termin, o którym mowa w ust. 11 pkt 1.”,  

31. w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta, Dziekan może, 

z zastrzeżeniem § 45, udzielić zgody na urlop krótkoterminowy, w związku z chorobą 

lub zdarzeniem losowym w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, na okres nie dłuższy 

niż jeden miesiąc. Wniosek o urlop krótkoterminowy student może złożyć nie więcej niż 

trzy razy w trakcie studiów. 

32. w § 48:  

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  



 

 

„3. Zasady zapisów do grup seminaryjnych, wyboru promotora oraz zmiany 

seminarium dyplomowego (licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego lub 

pracowni dyplomowej prac artystycznych) i zmiany promotora określa Rada 

Dydaktyczna Kolegium. Listę promotorów prac dyplomowych zgłasza rada 

instytutu.”, 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Dziekan, w porozumieniu z dyrektorem instytutu oraz po zasięgnięciu opinii Rady 

Dydaktycznej, może wyrazić zgodę na przygotowywanie pracy dyplomowej pod 

opieką nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium dyplomowego 

na danym kierunku studiów w danym roku akademickim – w trybie indywidualnym 

i z zapewnieniem pełnej realizacji programu studiów.”,  

33. w § 50  

1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Na kierunkach, na których częścią egzaminu dyplomowego jest egzamin 

artystyczny (recital), komisja bierze pod uwagę sumę średnich: 

1) 30% średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów; 

2) 10% średniej arytmetycznej ocen z pracy dyplomowej; 

3) 10% średniej arytmetycznej oceny z części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego; 

4) 50% średniej arytmetycznej oceny z części artystycznej egzaminu 

dyplomowego.”,  

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Podstawą ustalenia oceny końcowej wpisywanej na dyplom dla kierunku 

lekarskiego, jest średnia arytmetyczna z przebiegu studiów, z uwzględnieniem 

zasad określonych w § 52 ust. 2”. 

34. w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 50 ust. 3, 4, 4a i 6, ocenę końcową 

wpisywaną na dyplom ukończenia studiów ustala się następująco: 

1) do 3,25 – dostateczny; 

2) od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus; 

3) od 3,76 do 4,25 – dobry; 

4) od 4,26 do 4,60 – dobry plus; 

5) od 4,61 – bardzo dobry. 

35. § 53 otrzymuje brzmienie:  

„1. Absolwent UR otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku 

i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy.  

2. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów UR wydaje absolwentowi 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 albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie 

na tych studiach; 

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim lub w innym języku obcym, 

w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach. 



 

 

3. Na pisemny wniosek studenta lub absolwenta, po uprzednim wniesieniu opłaty, 

uczelnia wydaje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku dodatkowy odpis 

dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo 

w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach lub 

odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim lub w innym języku obcym, 

w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach,  

4. Na pisemny wniosek studenta lub absolwenta uczelnia w terminie do 30 dni od daty 

złożenia wniosku wydaje dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim lub odpis 

suplementu do dyplomu w języku polskim. 

5. Absolwent ma prawo do zachowania elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu 

papierowego”. 

36. uchyla się § 55a; 

37. ilekroć w regulaminie występuje nazwa „Uczelnia 10” otrzymuje brzmienie 

„uczelniany system dziekanatowy”.  

 

§ 2 

Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, 

z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 3 

Zmiany do Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim określone w § 1 

wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r.  

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 

Rektor 

 

 

 

 


