UCHWAŁA Nr 12/2002
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów
Na podstawie art.144 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65,
poz.385 z późn. zm./ - uchwala się, co następuje:
§1
W regulaminie studiów stanowiącym załącznik do uchwały Nr 29/2001 Senatu UKSW z dnia 21 czerwca
2001 r. wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej
„Regulaminem studiów”, dotyczy studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych.”,
b) skreśla się ust.3;
2/ w § 4 skreśla się wyrazy „(Instytutu)” oraz „(w Instytucie)”;
3/ § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Dziekan, za zgodą Rady Wydziału, może na piśmie upoważnić dyrektora instytutu wydziałowego
prowadzącego samodzielnie odrębny kierunek studiów, do wykonywania niektórych swoich zadań. Rada
Wydziału, w drodze uchwały, może upoważnić Radę tego instytutu, do wykonywania niektórych swoich
kompetencji w zakresie toku studiów.
2. Dziekan powiadamia niezwłocznie Rektora o udzieleniu upoważnienia, o którym mowa w ust.1.”;
4/ § 6 otrzymuje brzmienie:
„ § 6. Od wszystkich decyzji Dziekana dotyczących studentów, wydawanych na podstawie Regulaminu
studiów, studentom przysługuje odwołanie do Rektora. Za zgodą zainteresowanego studenta, odwołanie
mogą również wnieść organy Samorządu Studenckiego lub organizacja studencka.’;
5/ w § 8 w ust.3 wyraz „zaspakajaniem” zastępuje się wyrazem „zaspokajaniem”;
6/ w § 9:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:„ Egzaminatorzy podają terminy egzaminów poprawkowych w sesji zimowej
do 15 lutego w sesji letniej do 30 czerwca";
b) ust.4 otrzymuje brzmienie: „Zimowa sesja poprawkowa trwa od 15 lutego do 15 marca, natomiast letnia
– od 10 do 20 września ;
7/ w § 10:
a) w ust.1 oraz w ust.4 skreśla się wyraz „(Instytutów)”,
b) w ust.6 wyrazy „ponadto inne osoby upoważnione przez Radę Wydziału” zastępuje się wyrazami „a także
inni nauczyciele akademiccy upoważnieni przez Radę Wydziału”,
c) w ust.7:
- w zdaniu drugim wyrazy „oraz inne osoby posiadające” zastępuje się wyrazem „posiadających”,
- w zdaniu czwartym wyrazy „inne osoby” zastępuje się wyrazami „innych nauczycieli akademickich”;
8/ w § 14 skreśla się wyrazy „(Instytutu) lub inną jednostkę organizacyjną”;
9/ w § 19 po wyrazie „Dziekana” dodaje się wyraz „wydziału”;
10/ w § 25;
a) w ust.1:
- skreśla się wyraz „(Instytutu)”,
- w lit. b) wyraz „trybu” zastępuje się wyrazem „systemu”,
b) w ust.2 wyraz „trybu” zastępuje się wyrazem „systemu”;
11/ w § 26 w ust.1 po wyrazie „studiów” dodaje się wyrazy „na podstawowym kierunku”;
12/ w § 27 w ust.1 skreśla się wyraz „(Instytutu)”;
13/ w § 29 w ust.4 oraz w § 31 w ust.2 po wyrazie „indeksu,” dodaje się wyrazy „karty egzaminacyjnej,”;
14/ w § 32:
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a) w ust.2 skreśla się słowa „o ile nie zdanych jest mniej niż połowa egzaminów” ;
b) w ust.4 skreśla się zdanie trzecie;
w § 33:
a) w ust.2 po wyrazie „komisyjnego” stawia się kropkę oraz skreśla się pozostałą część zdania,
b) w ust.3 skreśla się wyraz „poprawkowy”;
w § 34;
a) w ust.1 w lit. b) wyraz „albo” zastępuje się wyrazami „powtarzaniu semestru albo”,
b) w ust.2 w lit. b) po wyrazie „odpłatne” dodaje się wyrazy „jeżeli zostało spowodowane niezadowalającymi
wynikami w nauce”,
c) w ust.4 skreśla się wyraz „(Instytutu)”;
w § 37:
a) w ust.1 skreśla się lit. c),
b) w ust.4 skreśla się wyrazy „podyplomowych i innych”,
c) w ust.5 skreśla się wyraz „(Dziekan)”;
skreśla się § 40;
w § 41 w ust.4, 5, 6 i 7 wyrazy „ust.1 pkt.. d.” zastępuje się wyrazami „ust.2 lit. d)”;
w § 42 w ust.2 skreśla się wyraz „(Instytutu)”;
w § 43:
a) skreśla się ust. 1;
b) zmienia się numerację ustępów (od 1 do 4);
c) w ust. 5 (po zmianie numeracji: w ust. 4) słowa "Student po uzyskaniu absolutorium" zastępuje się
słowami: "Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i innych warunków objętych programem
studiów,"
w § 45 skreśla się użyty dwukrotnie wyraz „(Instytutu)”;
w § 47 w ust.5 skreśla się wyraz „Instytutu”;
w § 48 powołanie „§ 32” zastępuje się powołaniem „§ 31 ust.1”;
w § 50 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu magisterskiego (licencjackiego) z wynikiem co
najmniej dostatecznym. W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu magisterskiego (licencjackiego)
sporządza się dyplom ukończenia studiów i wpisuje nazwisko absolwenta do księgi dyplomów.”;
w § 52 w ust.3 powołanie „§ 28 ust.2” zastępuje się powołaniem „§ 22 ust.2 i 3”;
w § 8 ust.1 i 3, § 9 ust. 2, § 10 ust.5, § 12, § 16, § 21 ust.1, § 23, § 25 ust.1 i 2, § 26 ust.1, § 28 ust.2 i 4, § 32
ust.5, § 33 ust.1 i 3, § 34 ust.1, 2 i 4, § 35 ust.1 lit. e) i ust.3, § 36 ust.2, § 43 ust.4, § 44 ust.2, § 46, § 47 ust.2
oraz § 49 ust.1 i 2 skreśla się użyte w różnych przypadkach wyrazy „(Dyrektor Instytutu)”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.
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