
Uchwała nr 185/2010 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 

 

w sprawie: zmian do Regulaminu Studiów 

 

 

 

Na podstawie art. 161 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu przyjętym uchwałą nr 182/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku 

wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 76/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 

 

 

§ 1 

 

Senat uchwala zmiany do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Niniejsze zmiany do Regulaminu Studiów wchodzą w Ŝycie z dniem 1 października 

2010 roku. 

 

 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 



Załącznik do uchwały 

nr 185/2010 Senatu UP 

 

 

Zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

1) W § 2 skreśla się drugie zdanie. 

2) § 8 ust. 4-7 przyjmują następujące brzmienie: 

4. Przebieg studiów jest dokumentowany w: 

a) protokołach zaliczenia przedmiotów sporządzanych w formie wydruku danych 

elektronicznych, 

b) kartach okresowych osiągnięć studenta, 

c) indeksie, który po zakończeniu studiów stanowi własność studenta. 

5. Plany studiów obejmują: 

a) przedmioty z rozłoŜeniem na semestry i lata studiów, 

b) sposób realizacji kaŜdego przedmiotu (wykłady, ćwiczenia – w tym terenowe, 

lektoraty i inne), 

c) seminarium dyplomowe, 

d) liczbę godzin z przedmiotów realizowanych w semestrze, 

e) rodzaj praktyk i czas ich trwania, 

f) liczbę punktów ECTS dla przedmiotów, praktyk i pracy dyplomowej. 

6. Programy studiów obejmują: 

a) zestawy przedmiotów z podziałem na obowiązkowe i fakultatywne, 

b) liczbę godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu, 

c) podstawowe treści programowe przedmiotów, 

d) obowiązujące w semestrze zaliczenia, zaliczenia przedmiotów niekończących się 

egzaminem i egzaminy. 

7. Zajęcia dydaktyczne mogą być organizowane w formie modułów realizowanych 

w okresie krótszym niŜ 15 tygodni w semestrze. 

3) Dotychczasowe ustępy 6-8 oznacza się jako ustępy o numerach odpowiednio 8-10. 

4) W § 9 ust. 5 skreśla się wyraz „końcowa”. 

5) W § 10 skreśla się ust. 2 i w ust. 3 skreśla się fragment „oraz prowadzone w języku 

obcym”, dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się jako ustępy o numerach odpowiednio 2-4. 

6) W § 10 w nowym ust. 2 zastępuje się słowa „według zasad ustalonych” słowami 

„w wysokości ustalonej”, a w nowym ust. 4 zastępuje się słowo „Wysokość” słowami 

„Zasady pobierania”. 

7) § 14 uzyskuje nowe brzmienie: „Dziekan, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu 

samorządu studenckiego, moŜe powołać opiekunów lat studiów, grup studenckich, 

specjalności, praktyk oraz domów studenckich”. 

8) W § 17 ust. 3 lit. c po wyrazie „zgodą” dodaje się wyraz „dziekana”. 

9) W § 18 ust. 4 skreśla się ostatnie zdanie. 

10) W § 18 ust. 5 ostatnie zdanie uzyskuje brzmienie: „Dziekan moŜe odmówić przyjęcia 

studenta z innego kierunku lub z innej uczelni”. 



11) W § 18 ust. 10 wyrazy „nienaleŜące do realizowanego programu studiów” zastępuje się 

wyrazem „ponadprogramowe”. 

12) W § 18 ust. 11 zdanie pierwsze wyraz „egzaminacyjnej” zastępuje się wyrazami 

„okresowych osiągnięć studenta”. W zdaniu drugim po wyrazie „punkty” dodaje się 

„ECTS”. 

13) W § 18 ust. 12 wyrazy „według zasad określonych odrębnymi przepisami” zastępuje się 

wyrazami „w wysokości ustalonej przez Rektora”. 

14) § 20 ust. 2-3 przyjmują następujące brzmienie: 

2. Organizację i tryb zaliczania semestru, w tym termin złoŜenia indeksu, ustala dziekan. 

3. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest uzyskanie, zgodnie z planem studiów: 

a) ocen pozytywnych z egzaminów oraz przedmiotów niekończących się egzaminem, 

a takŜe zaliczenie pozostałych zajęć dydaktycznych, 

b) łącznej liczby punktów ECTS, w ramach ustalonego limitu. 

15) W § 20 ust. 4 wyraz „egzaminacyjnej” zastępuje się wyrazami „okresowych osiągnięć 

studenta”. 

16) W § 20 ust. 7 słowa „przez wpis w indeksie” zastępuje się słowami „zgodnie 

z obowiązującymi przepisami”. 

17) § 20 ust. 11 przyjmuje brzmienie: „W przypadku nieuzyskania zaliczenia przez studenta 

przedmiotów obowiązujących w semestrze, dziekan moŜe dokonać warunkowego wpisu na 

semestr kolejny.” 

18) § 21 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

2. Na początku kaŜdego semestru prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przedstawienia 

formy, zasad oraz harmonogramu prowadzenia i zaliczania danego przedmiotu, a takŜe 

godzin konsultacji przeznaczonych dla studentów. 

19) § 21 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

4. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje prowadzący zajęcia lub, w przypadku prowadzenia zajęć 

przez kilka osób, nauczyciel kierujący przedmiotem lub nauczyciel wyznaczony przez 

kierownika przedmiotu. 

20) W § 21 ust. 10 wyraz „osoba prowadząca” zstępuje się słowami „nauczyciel prowadzący”. 

21) § 22 ust. 2-4 przyjmują brzmienie: 

2. Student przystępuje do egzaminu, lub do zaliczenia przedmiotu niekończącego się 

egzaminem, z kartą okresowych osiągnięć studenta i indeksem. 

3. Wpisy na karcie okresowych osiągnięć studenta i w indeksie stanowią podstawę do 

zaliczenia semestru. ZłoŜenie karty okresowych osiągnięć studenta z indeksem 

następuje w terminie określonym przez dziekana. 

4. Obowiązek złoŜenia indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta ma równieŜ student, 

który nie zaliczył przedmiotów i nie skorzystał z ustalonych terminów egzaminów. 

22) W § 22 ust. 7 na końcu zdania, po przecinku dodaje się tekst: „sporządzony w formie 

wydruku danych elektronicznych”. 

23) W § 23 skreśla się ust. 3, a dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 3. 

24) W § 25 ust. 2 drugie zdanie uzyskuje brzmienie: „W szczególnych przypadkach dziekan 

moŜe postanowić inaczej”. 



25) W § 25 ust. 5 po słowie „ćwiczeń” dopisuje się słowa „z zastrzeŜeniem § 47 ust. 4”. 

26) W § 26 skreśla się ust. 6. 

27) W § 26 dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 6 i wyrazy „o których mowa w ust. 5 

i 6” zastępuje się teksem „o której mowa w ust. 5”. 

28) W § 26 dotychczasowy ust. 8 oznacza się jako ust. 7. 

29) W § 26 dotychczasowy ust. 9 oznacza się jako ust. 8, a ostatnie zdanie uzyskuje brzmienie: 

„Wysokość opłaty ustala Rektor”. 

30) § 27 ust. 4 przyjmuje brzmienie: „Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane 

są do indeksu, w kartę okresowych osiągnięć studenta oraz do protokołu zaliczeniowego 

lub egzaminacyjnego”. 

31) § 29 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Na wniosek studenta dziekan moŜe udzielić urlopu 

w studiach”. 

32) W § 35 drugie zdanie przyjmuje brzmienie: „MoŜe być przyznana studentowi, który 

terminowo zaliczył rok akademicki i osiągnął średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie 

niŜszą niŜ 4,0, a w szczególnych przypadkach Rektor moŜe postanowić inaczej”. 

33) W § 42 ust. 5-8 przyjmują brzmienie: 

5. Pracą dyplomową moŜe kierować pracownik naukowy z innego ośrodka 

uniwersyteckiego, badawczo-naukowego w Polsce bądź za granicą. Praca dyplomowa 

moŜe być wykonana, za zgodą dziekana, poza Uczelnią. 

6. Pracę dyplomową ocenia opiekun i wyznaczony przez dziekana recenzent. Recenzent 

musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, jednak nie niŜszy niŜ opiekun 

pracy. 

7. Ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną wyliczoną z ocen: opiekuna pracy 

i recenzenta. Ocena ta jest wpisywana do protokołu egzaminu dyplomowego oraz do 

indeksu (po zaokrągleniu do wyŜszej oceny – według skali określonej w § 27). 

8. W przypadku, gdy jedna z wystawionych ocen jest niedostateczna, dziekan wyznacza 

dodatkowego recenzenta. Praca jest oceniona pozytywnie, jeŜeli dodatkowy recenzent 

ocenił ją na co najmniej ocenę dostateczną. 

34) § 42 dotychczasowe ust. 8-11 oznacza się jako ustępy o numerach odpowiednio 9-12. 

35) § 44 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Dziekan w uzasadnionych przypadkach moŜe przedłuŜyć 

termin złoŜenia pracy dyplomowej o 3 miesiące w stosunku do terminów podanych 

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału moŜe ten termin przedłuŜyć nie 

więcej niŜ o 3 miesiące. W szczegółowych elementach organizacji roku akademickiego, 

przygotowanych zgodnie z zapisem § 7, dziekan moŜe ustalić terminy wcześniejsze 

złoŜenia pracy dyplomowej niŜ podane w ust. 1”. 

36) § 45 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Absolwenci, w zaleŜności od rodzaju ukończonych 

studiów, uzyskują tytuł zawodowy: licencjata, inŜyniera, inŜyniera architekta krajobrazu, 

magistra, magistra inŜyniera, magistra inŜyniera architekta krajobrazu”. 

37) W § 45 ust. 3 po wyrazach „w planie studiów” dodaje się wyrazy „pierwszego stopnia”. 

38) W § 45 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. Student, który nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego z powodów 

podanych w ust. 3 moŜe wnioskować do dziekana o: 

a) wyraŜenie zgody na uzupełnienie zaległości w terminie umoŜliwiającym 

przystąpienie do egzaminu na zasadach określonych w ust. 3, 



b) powtarzanie semestru w zakresie niezaliczonych przedmiotów lub praktyk. 

39) W § 45 dotychczasowe ust. 4-6 oznacza się jako ustępy o numerach odpowiednio 5-7. 

40) W § 46 ust. 1 po wyrazie „magistra” dodaje się wyraz „magistra inŜyniera lub magistra 

inŜyniera architekta krajobrazu”. 

41) W § 46 ust. 2 wyraz „magisterskich” zastępuje się wyrazami „drugiego stopnia”. 

42) § 47 ust. 4 uzyskuje brzmienie: „Dziekan moŜe jednorazowo skierować studenta, który nie 

zdał egzaminu dyplomowego, na ostatnie dwa semestry, odpowiednio studiów pierwszego 

lub drugiego stopnia. W tym czasie student jest zobowiązany do ponownej realizacji 

przedmiotów kierunkowych ustalonych przez dziekana”. 

43) W § 48 ust. 2 wyrazy „1/5 oceny za pracę dyplomową” zastępuje się wyrazami 

„1/5 średniej z ocen za pracę dyplomową”. 

44) W § 48 ust. 3 wyrazy „1/5 oceny pracy magisterskiej” zastępuje się wyrazami „1/5 średniej 

z ocen pracy magisterskiej”. 

45) § 49 przyjmuje nowe brzmienie: „Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia 

studiów zgodnie z tytułem zawodowym, o którym mowa w § 45 ust. 1 lub § 46 ust. 1”. 

 


