
Uchwała nr 167/L/2021 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr 363/XLIX/2019 Senatu PW w sprawie uchwalenia Regulaminu 

studiów w Politechnice Warszawskiej 

 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku do uchwały nr 363/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej wprowadza się 

zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1: 

 – pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) etap studiów – część programu studiów realizowana w określonym czasie 

(semestrze lub roku akademickim), po którym następuje rozstrzygnięcie 

dziekana o dopuszczeniu studenta do kontynuowania studiów lub przystąpieniu 

do egzaminu dyplomowego,”, 

 – pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) rejestracja – rozstrzygnięcie dziekana o dopuszczeniu i zapisaniu studenta 

na kolejny etap studiów, tj.: 

 rejestracja pełna, oznaczająca, że student uzyskał wymaganą po danym 

etapie studiów liczbę punktów ECTS oraz spełnił wymagane szczegółowe 

zasady rejestracji, 

 rejestracja warunkowa, oznaczająca, że student uzyskał minimalną 

wymaganą po danym etapie studiów liczbę punktów ECTS oraz spełnił 

wymagane szczegółowe zasady rejestracji,”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pojęcie wydział odnosi się również do kolegium, a określenia dziekan, rada 

wydziału i wydziałowy organ samorządu studenckiego dotyczą odpowiednio 

osoby kierującej, rady i organu samorządu studenckiego tej jednostki.”; 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania 

akademickiego. Student potwierdza złożenie ślubowania własnoręcznym podpisem 

lub podpisem uwierzytelnionym w systemie teleinformatycznym. Treść ślubowania 

określa statut.”; 

3) w § 4: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Od decyzji administracyjnych Rektora przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten student składa do Rektora na piśmie 

za pośrednictwem właściwego dziekana w terminie 14 dni od doręczenia 

decyzji.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do Rektora, 

które składa się w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. Odwołanie 

do Rektora student składa na piśmie za pośrednictwem podmiotu, który dokonał 

rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Rektora w sprawie odwołania jest ostateczne.”; 

 

 



4) w § 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla każdego prowadzonego przedmiotu jego kierownik opracowuje i udostępnia, 

w serwisie ogólnodostępnym dla studentów wskazanym przez dziekana, kartę 

przedmiotu, której zawartość określają wewnętrzne akty prawne Uczelni.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dla każdego prowadzonego przedmiotu jego kierownik opracowuje i udostępnia, 

w serwisie ogólnodostępnym dla studentów wskazanym przez dziekana, regulamin 

przedmiotu zawierający informacje dotyczące:”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ustalenia i zasady, o których mowa w ust. 2, mogą ulegać zmianie w trakcie 

prowadzenia zajęć oraz w okresie, w którym jest możliwe zaliczanie przedmiotu, 

za zgodą większości studentów zarejestrowanych na dany przedmiot.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Studenci zarejestrowani na dany przedmiot mogą zgłaszać uwagi do treści 

regulaminu przedmiotu.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Obecność studenta na zajęciach z wyjątkiem wykładów jest obowiązkowa i może 

być sprawdzana. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach określa 

regulamin przedmiotu. W sprawach spornych rozstrzygnięcia w sprawie 

usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach dokonuje dziekan.”, 

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do dziekana z wnioskiem 

o wyznaczenie dla niego opiekuna wydziałowego spośród nauczycieli 

akademickich. Dziekan dokonuje rozstrzygnięcia w tej sprawie po zasięgnięciu 

opinii Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich. 

Zadaniem opiekuna jest określenie i przedstawienie dziekanowi szczególnych 

potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym 

dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.”; 

5) w § 13: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student może zostać przyjęty na studia w Uczelni w trybie przeniesienia z innej 

uczelni w kraju lub za granicą na podstawie rozstrzygnięcia dziekana. 

Dla cudzoziemców decyzję taką podejmuje Rektor na wniosek dziekana.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni jest zaliczenie 

przez studenta co najmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich lub pierwszego semestru studiów drugiego 

stopnia w uczelni macierzystej oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia 

o wszczęciu procedury odejścia z uczelni macierzystej w ramach przeniesienia.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na podstawie dokumentacji przebiegu studiów w uczelni macierzystej dziekan 

może uznać efekty uczenia się osiągnięte przez studenta przed przyjęciem 

na studia w Uczelni i zwolnić na tej podstawie z obowiązku realizacji wybranych 

przedmiotów.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego jego wynik stanowi 

podstawę rozstrzygnięcia o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej 

uczelni.”; 

6) w § 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba skreślona z listy studentów Uczelni, która spełniła warunki rejestracji pełnej 

na drugi rok studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich 

lub drugi semestr studiów drugiego stopnia, może ubiegać się o wznowienie 

studiów.”, 

 



b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wznowienie studiów następuje na podstawie rozstrzygnięcia dziekana na semestr 

studiów bezpośrednio następujący po semestrze, po którym student został 

skreślony z listy studentów z wyłączeniem przypadku wznowienia studiów w celu 

złożenia egzaminu dyplomowego.”; 

7) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Typy zajęć, które mogą być realizowane w ramach przedmiotu, obejmują między 

innymi: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia komputerowe, lektoraty, ćwiczenia 

projektowe, zajęcia laboratoryjne i seminaria.”; 

8) w § 17 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Dziekan na wniosek studenta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności 

powinien, w miarę możliwości, zmienić sposób weryfikacji osiągnięcia efektów 

uczenia się na dostosowany do danego rodzaju niepełnosprawności.”; 

9) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów 

uczenia się niezwłocznie po dokonaniu ich oceny, ale nie później niż 

48 godzin przed terminem kolejnego egzaminu lub sprawdzianu.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na wniosek studenta prowadzący zajęcia niezwłocznie umożliwia studentowi 

wgląd do jego ocenionych prac pisemnych. Wniosek może być złożony do końca 

roku akademickiego.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kierownik przedmiotu jest zobowiązany do wpisania ocen końcowych 

z przedmiotu do dokumentacji przebiegu studiów w systemie informatycznym 

Uczelni w terminie określonym przez dziekana.”; 

10) w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Z komisyjnej weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się sporządzany jest protokół.”; 

11) w § 22: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dla każdego etapu studiów dziekan określa minimalne i pełne wymagania 

rejestracyjne, przy czym: 

1) spełnienie minimalnych wymagań rejestracyjnych umożliwia rejestrację 

warunkową studenta na kolejny etap studiów, 

2) spełnienie wymagań rejestracji pełnej określonych zarówno dla danego etapu 

studiów, jak też dla wszystkich etapów poprzedzających, powoduje uznanie 

etapów poprzedzających za zaliczone, 

3) wymagania rejestracji pełnej powinny obejmować konieczność zaliczenia 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz konieczność uzyskania łącznej 

sumy punktów, określonych w programie studiów dla wszystkich etapów 

poprzedzających.”, 

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

„4a. Wszelkich rozstrzygnięć w sprawach rejestracji dokonuje dziekan.”; 

12) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dziekan może udzielić studentowi zgody na indywidualną organizację studiów na jego 

uzasadniony wniosek złożony co najmniej 2 tygodnie przed początkiem semestru, 

przy czym termin ten nie ma zastosowania w przypadku ust. 1 pkt 3. Rozstrzygnięcie 

o zgodzie na indywidualną organizację studiów jest dokonywane na czas określony 

i jest uzależnione od możliwości organizacyjnych Uczelni.”; 

13) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rozstrzygnięcia o uznaniu zaliczeń przedmiotów uzyskanych przez studenta poza 

jednostką macierzystą dokonuje dziekan na wniosek studenta, po zapoznaniu się 

z przedstawioną przez niego dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza 

jednostką macierzystą. Warunkiem uznania tych zaliczeń jest stwierdzenie zbieżności 

efektów uczenia się, osiągniętych przez studenta, z efektami uczenia się określonymi 

dla przedmiotów wskazanych w programie studiów w jednostce macierzystej.”; 



 

14) w § 28: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem przyznania indywidualnego planu studiów jest uzyskanie rejestracji 

pełnej na drugi rok studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich lub drugi semestr studiów drugiego stopnia.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zmiany w indywidualnym planie studiów mogą być dokonywane na wspólny 

wniosek studenta i jego opiekuna do dziekana. Rozstrzygnięcia o wprowadzeniu 

zmian dokonuje dziekan.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji indywidualnego planu studiów 

dziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym dokonuje rozstrzygnięcia 

o dalszej realizacji lub zmianie planu albo o cofnięciu zgody na realizację 

indywidualnego planu studiów.”; 

15) w § 31: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Rozstrzygnięcia o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego dokonuje 

dziekan.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni 

roboczych od daty dokonania przez dziekana rozstrzygnięcia o dopuszczeniu  

do tego egzaminu, nie licząc dni wolnych od zajęć. Ustalenie terminu egzaminu  

i powiadomienie o tym studenta powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed 

egzaminem.”; 

16) w § 32: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Szczegółowe zasady i tryb wydawania dyplomu ukończenia studiów, suplementu 

do dyplomu ukończenia studiów oraz ich odpisów określają odrębne przepisy.”, 

b) uchyla się ust. 5 i 6; 

17) w § 33 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uchylenia decyzji o przyjęciu na studia”; 

18) w § 35: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O przeniesienie może ubiegać się student, który spełnił warunki rejestracji pełnej 

na drugi rok studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich 

lub drugi semestr studiów drugiego stopnia.”, 

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

„2a. Wniosek o przeniesienie powinien być złożony nie później niż 3 tygodnie przed 

rozpoczęciem semestru.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rozstrzygnięcia o przeniesieniu studenta na inny program studiów dokonuje 

dziekan.”; 

19) w § 36: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Urlop nieuwarunkowany może zostać udzielony przez dziekana na prośbę 

studenta, który spełnił warunki rejestracji pełnej na drugi rok studiów pierwszego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub drugi semestr studiów 

drugiego stopnia. Urlop ten może być udzielony jedynie raz w okresie studiów 

i nie później niż w ciągu 14 dni od początku semestru. W przypadku gdy urlop 

został udzielony na jeden semestr, dopuszcza się jego przedłużenie na kolejny 

semestr.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przedmioty niezaliczone przez studenta w semestrze, na którym udzielono mu 

urlopu zdrowotnego, uznaje się za nierealizowane z wyłączeniem tych 

przedmiotów, na których realizację student uzyskał zgodę dziekana  



lub z dla których uzyskał możliwość przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia 

się, w okresie po udzieleniu urlopu.”, 

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. W uzasadnionych przypadkach dziekan może, na wniosek studenta, udzielić mu 

usprawiedliwienia krótkoterminowej nieobecności na zajęciach.”; 

20) w § 39: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Student realizujący program studiów obejmujący zajęcia, w których uczestniczył 

jako uczeń, może być zwolniony z obowiązku zaliczania przedmiotów, które 

uprzednio zaliczył. Rozstrzygnięcia w tej sprawie dokonuje dziekan.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Student realizujący inny program studiów niż program, w którego zajęciach 

uczestniczył jako uczeń, może być zwolniony z obowiązku zaliczania 

przedmiotów, jeśli osiągnięte przez niego efekty uczenia się są zbieżne z efektami 

określonymi dla tych przedmiotów. Rozstrzygnięcia w tej sprawie dokonuje 

dziekan.”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r., po uzgodnieniu z Samorządem 

Studentów Politechniki Warszawskiej. 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Senatu               Rektor 

 

 

 mgr Joanna Kożuchowska   prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 


