
UCHWAŁA NR 283 

SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 

z dnia 26 września 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 458 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  

29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim  

 

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z p. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 6 i § 156 ust. 6 Statutu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego uchwala się, co następuje: 

§1 

Senat wprowadza następujące zmiany w Regulaminie studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiącym 

załącznik do uchwały nr 458 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: 

1. § 1 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) odpowiedzialny za przedmiot - wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki upoważniony do 

dokonywania wpisów dotyczących oceny z danego przedmiotu w dokumentacji przebiegu studiów,”; 

 

2. w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 10 o brzmieniu: 

„10) indeks elektroniczny – zintegrowany z systemem Dziekanat system internetowy, za pomocą którego 

gromadzone są informacje związane z przebiegiem studiów, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, wpisy 

warunkowe, informacje o powtarzaniu przedmiotu, powtarzaniu semestru/roku; szczegółowe zasady 

dokonywania wpisów określa zarządzenie Rektora,”; 

 

3. w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 11 o brzmieniu: 

„11) dzień wprowadzenia wyniku zaliczenia lub oceny z egzaminu do indeksu elektronicznego – dzień,  

w którym na adres poczty elektronicznej studenta doręczona została wysłana przez system Dziekanat informacja 

o wprowadzeniu wyniku zaliczenia lub oceny z egzaminu do indeksu elektronicznego.”; 

 

4. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student otrzymuje legitymację studencką, która podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu  

z  listy studentów oraz uzyskuje dostęp do indeksu elektronicznego.”; 

 

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Do podstawowych obowiązków studenta należy: 

1) postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisami 

obowiązującymi na Uniwersytecie, 

2) zdobywanie wiedzy z zachowaniem zasad uczciwości, 

3) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, 

4) przestrzeganie dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej, 

5) dbanie o dobre imię Uniwersytetu i o godność studenta, 

6) poszanowanie mienia Uniwersytetu, 

7) niezwłoczne powiadamianie dziekana o zmianie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do 

korespondencji oraz adres poczty elektronicznej), 

8) zabezpieczenie loginu i hasła do indeksu elektronicznego przed dostępem osób 

nieuprawnionych, a także niezwłoczne informowanie właściwego dziekanatu o każdym 

przypadku nieuprawnionego dostępu lub przejęciu loginu i hasła, 



9) znajomość obowiązujących w Uczelni przepisów dotyczących studentów.”; 

 

6. § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wyniki zaliczeń i egzaminów odnotowuje się w indeksie elektronicznym.”; 

 

7. § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prowadzący zajęcia i egzaminatorzy wpisują do indeksu elektronicznego wyniki zaliczeń i egzaminów  

w ciągu siedmiu dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu.”; 

 

8. w § 24 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 

„4. Informację o wpisaniu wyniku zaliczenia lub egzaminu do indeksu elektronicznego student otrzymuje 

automatycznie na adres poczty elektronicznej.”; 

 

9. w § 26 dodaje się ust. 5 i 6 o brzmieniu: 

„5. W przypadku, gdy w opinii studenta wynik zaliczenia lub egzaminu wpisany do indeksu elektronicznego 

różni się od faktycznie uzyskanego, student może zgłosić zastrzeżenie drogą elektroniczną w terminie 3 dni od 

dnia wprowadzenia wyniku do indeksu elektronicznego.  

6. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżenia, osoba o której mowa w ust. 1-4, dokonuje poprawnego 

wpisu.”; 

 

10. § 27 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student, który usiłuje zaliczyć sprawdzian wiedzy bądź zdać egzamin nie zachowując zasad uczciwości, 

otrzymuje z niego ocenę niedostateczną. 

2. Student ma prawo do poprawkowego zaliczenia zajęć w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub 

braku zaliczenia.   

3. Dziekan może zarządzić przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego. Do zaliczenia komisyjnego mają 

zastosowanie postanowienia regulaminu dotyczące egzaminu komisyjnego.”; 

 

11. § 28 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, kiedy program studiów przewiduje egzamin z przedmiotu, warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu jest uprzednie zaliczenie wszystkich form zajęć realizowanych w ramach danego przedmiotu.”; 

 

12. § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec studenta, który nie został dopuszczony do egzaminu  

z powodu niezaliczenia zajęć, o których mowa w § 28. Studentowi należy umożliwić uzyskanie zaliczenia 

tych zajęć przed drugim terminem egzaminacyjnym z tego przedmiotu.”; 

 

13. § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia do oceny uzyskanej z egzaminu bądź do przebiegu 

egzaminu, ma prawo w ciągu trzech dni roboczych od dnia wprowadzenia oceny do indeksu elektronicznego 

złożyć do dziekana wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.”; 

 

14. § 39 otrzymuje brzmienie: 

„Student, który spełnił wymogi przewidziane w programie studiów dla danego semestru studiów, uzyskuje 

zaliczenie tego semestru przez dziekana oraz wpis na następny semestr studiów, odnotowane w indeksie 

elektronicznym.”; 

 

15. § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawą zaliczenia semestru studiów studentowi, który odbywał kształcenie w innej jednostce lub uczelni, 

w szczególności w  ramach krajowego bądź międzynarodowego programu wymiany, jest zrealizowanie 

uzgodnionego programu studiów potwierdzonego przez osobę wyznaczoną przez dziekana do prowadzenia 



spraw z tym związanych.  Postanowienia § 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Wpisów w indeksie 

elektronicznym dokonuje się na podstawie karty okresowych osiągnięć studenta przedłożonej w terminie 

określonym przez dziekana.”; 

 

16. § 42 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowe zasady i tryb warunkowego wpisu na następny semestr studiów, dalszego studiowania bez wpisu 

na kolejny semestr, powtarzania przedmiotu i powtarzania semestru określa rada wydziału z uwzględnieniem 

następujących reguł: 

1) wpis warunkowy jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy zaległości obejmują nie więcej niż dwa 

przedmioty, w tym nie więcej niż pięć form zajęć realizowanych w ramach tych przedmiotów, 

2) wpis warunkowy jest wpisem na cały semestr przy czym decyzja dziekana powinna określać 

termin spełnienia warunków, który nie może być dłuższy niż jeden rok, 

3) wpis warunkowy może nakładać na studenta obowiązek uzupełnienia zaległości w trybie 

powtórzenia zajęć, określonym w § 43, 

4) w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru studiów, student może za zgodą dziekana zaliczać 

wybrane przedmioty na poczet kolejnych semestrów studiów.”; 

 

17. w § 66 skreśla się ust. 3. 

§2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 

2. Z dniem 1 października 2018 r. wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 458 Senatu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie 

Zielonogórskim, uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Senatu 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński 

 


