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Szanowni Państwo, 

 

projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich 13 maja został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Senacką 

Komisję Prawno-Statutową, która stwierdziła jego zgodność z ustawą z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 22 maja Regulamin studiów będzie 

przedmiotem obrad Senatu, a po przyjęciu nowego Statutu – oceny Komisji, która 

wówczas stwierdzi jego zgodność ze Statutem. 

Projekt nowego Regulaminu studiów przygotowano w szerokiej konsultacji ze 

społecznością Uniwersytetu. Każdy mógł nadesłać uwagi do wcześniej 

przedstawionego dokumentu drogą mailową na specjalnie utworzony adres 

(regulamin.studia@uw.edu.pl). Łącznie zgłoszono kilkaset sugestii i postulatów. 

W efekcie projektowany akt prawny został znacząco udoskonalony, dzięki czemu 

odpowiada on na zróżnicowane potrzeby poszczególnych środowisk 

uniwersyteckich. Projekt nowego Regulaminu studiów został przy tym tak 

skonstruowany, aby jego przepisy mogły funkcjonować niezależnie od ostatecznie 

przyjętych w nowym Statucie rozwiązań, również tych dotyczących struktury 

organizacyjnej naszej uczelni. 



 

Przedstawiany projekt Regulaminu studiów w porównaniu do obecnie 

obowiązującego Regulaminu (przyjętego w 2015 roku) zawiera szereg rozwiązań 

szczególnie korzystnych dla studentów. Wśród nich należy wymienić przede 

wszystkim: 

● umożliwienie nieodpłatnego uczęszczania na dowolną liczbę zajęć nieobjętych 

planem studiów; 

● umożliwienie studentom dokonywania okresowej ewaluacji pracy kierownika 

jednostki dydaktycznej, kierowników studiów oraz pracowników 

administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów; 

● powoływanie kierownika studiów w porozumieniu z samorządem studentów; 

● obligatoryjne powoływanie opiekuna pierwszego roku studiów oraz 

zagwarantowanie, że kandydaturę opiekuna każdego roku musi pozytywnie 

zaopiniować samorząd studentów; 

● rozszerzenie praw studenta przez jednoznaczne zagwarantowanie: 

o prawa do udziału w zajęciach z innych kierunków lub innych etapów niż 

ten, na który student jest wpisany, 

o wsparcia w pozyskiwaniu środków na badania i realizacji projektów 

badawczych, 

o usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach, 

o prawa i trybu wglądu do prac egzaminacyjnych, 

o prawa do otrzymania uzasadnienia oceny; 

● zagwarantowanie skutecznej ochrony prawnej studenta przy rozstrzyganiu 

jego indywidualnych spraw za pomocą: 

o nałożenia na administrację obowiązku potwierdzania wpływu podania, 

o wprowadzenia obowiązku poinformowania drogą elektroniczną o 

wydaniu rozstrzygnięcia lub decyzji administracyjnej, 

o określenia wymaganych elementów rozstrzygnięcia, w tym obowiązku 

jego uzasadnienia; 

● zagwarantowanie prawa do dokonania zmiany w zapisie na zajęcia w ciągu 

trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć; 

● umożliwienie studiowania w trybie indywidualnej organizacji studiów już od 

początku studiów oraz znaczące rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do 

studiowania w tym trybie; 



 

● zagwarantowanie, że w egzaminie komisyjnym nie może uczestniczyć 

nauczyciel akademicki, który wystawił kwestionowaną ocenę, zaś na wniosek 

studenta może w nim uczestniczyć na prawach obserwatora wskazana przez 

niego osoba; 

● zagwarantowanie, że dokumentacja medyczna studenta będzie 

przechowywana jedynie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych i to wyłącznie 

BON będzie wydawał opinię o sytuacji zdrowotnej studenta; 

● zobowiązanie do określania w sylabusie zasad ustalania oceny końcowej 

z przedmiotu; 

● umożliwienie dwukrotnego powtarzania danego przedmiotu (w trybie 

warunkowego wpisu na kolejny etap studiów, a w przypadku ponownego 

niezaliczenia tego przedmiotu w trybie powtarzania etapu studiów); 

● zagwarantowanie studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami prawa 

do urlopu od zajęć wraz z umożliwieniem ich zaliczenia w jego trakcie; 

● zagwarantowanie jawności listy osób zakwalifikowanych na studia w innej 

uczelni czy instytucji w ramach programów wymiany studentów; 

● umożliwienie przedłużenia okresu trwania studiów w przypadku niemożności 

przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z powodu 

choroby lub konieczności realizacji związanych z nią długotrwałych badań; 

● zagwarantowanie, że recenzje pracy dyplomowej będą jawne i publikowane w 

Archiwum Prac Dyplomowych; 

● przyznanie recenzentowi możliwości skierowania pracy dyplomowej do 

poprawy; 

● umożliwienie odwołania się od decyzji komisji przeprowadzającej egzamin 

dyplomowy; 

● wydawanie dyplomu z wyróżnieniem bez konieczności podjęcia uchwały przez 

radę wydziału; 

● umożliwienie wznawiania studiów – mimo że ta instytucja prawna nie została 

zagwarantowana w obowiązującej ustawie. 

 

Regulamin studiów uchwalony przez Senat wymaga uzgodnienia z samorządem 

studenckim. Zgodnie z ustawą, jeśli w ciągu 3 miesięcy od jego uchwalenia 

Parlament Studentów nie wyrazi zgody na przyjęty akt, Regulamin wchodzi w życie 



 

na mocy ponownej uchwały Senatu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów. 

Jeśli Senat nie podejmie uchwały do 30 września 2019 r., studia na Uniwersytecie 

będą prowadzone jedynie na podstawie przepisów ustawy – tym samym studenci nie 

skorzystają z licznych praw określonych w nowym Regulaminie studiów. 

 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 

PROREKTOR 
 
 
 

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. 

 


