Uchwała nr 210/2021/2022
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
zmieniająca Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§1
W Regulaminie studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącym
załącznik do uchwały nr 222/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą nr 296/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie
zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wprowadza
się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu:
„§ 2a
Studentowi przysługują prawa, w szczególności do:
1) rozwijania zainteresowań naukowo-badawczych lub wdrożeniowych, społecznych,
kulturalno-artystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomocy
nauczycieli akademickich, a także z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń
i środków Uniwersytetu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza
o bezpieczeństwie i higienie pracy;
2) udziału w programach wymiany studentów na zasadach określonych odrębnymi
przepisami;
3) wyrażania opinii o odbywanych w Uniwersytecie zajęciach oraz o prowadzących je
nauczycielach akademickich, poprzez semestralne ankiety ewaluacyjne, ankiety
organizowane przez samorząd studencki i ogólnouniwersyteckie badanie jakości
kształcenia;
4) zrzeszania się w ramach struktur samorządu studenckiego oraz w uczelnianych
organizacjach studenckich na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
5) konsultacji z nauczycielami akademickimi podczas ich dyżurów;
6) otrzymywania stypendiów i zapomóg na zasadach określonych odrębnymi
przepisami;
7) uczestniczenia w pracach organów kolegialnych oraz ciał opiniodawczych i
doradczych Uniwersytetu za pośrednictwem przedstawicieli studentów na zasadach
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określonych odrębnymi przepisami; przedstawiciele studentów na czas posiedzeń
organów kolegialnych oraz ciał opiniodawczych i doradczych, których są członkami,
mogą być zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych z obowiązkiem
odrobienia tych zajęć;
8) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
9) dostępu do informacji, w szczególności za pośrednictwem właściwych uczelnianych
systemów informatycznych, w zakresie:
a) programów
studiów
udostępnionych
przed
rozpoczęciem
roku
akademickiego,
b) aktualnych sylabusów,
c) planów zajęć udostępnionych przed rozpoczęciem semestru,
d) aktualnej informacji o terminie i miejscu odbywania dyżurów przez nauczycieli
akademickich,
e) terminów egzaminów,
f) wydanych przez Uniwersytet aktów prawnych regulujących organizację
i przebieg studiów,
g) systemu zapewniania jakości kształcenia,
h) uczelnianych adresów e-mailowych nauczycieli akademickich,
i) wyników egzaminów i zaliczeń;
10) korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz zasobów naukowych udostępnionych
przez Uniwersytet także w formie cyfrowej.
§ 2b
Student jest zobowiązany w szczególności do:
1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi
w Uniwersytecie;
2) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie
z obowiązującym go programem studiów;
3) terminowego wypełniania zobowiązań wobec Uniwersytetu, w szczególności
rejestrowania się na zajęcia objęte planem studiów oraz wnoszenia należnych opłat;
4) informowania Uniwersytetu o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz
adresu do korespondencji, a także o zmianie dokumentu tożsamości;
5) korzystania z uniwersyteckiej poczty e-mail do oficjalnych kontaktów
wewnątrzuczelnianych;
6) korzystania z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS);
7) wypełniania innych obowiązków określonych odrębnymi przepisami.”;
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13
1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, dziekan może zezwolić na indywidualną
organizację studiów.
2. Indywidualna organizacja studiów uprawnia studenta do uczestnictwa w zajęciach oraz
zaliczania zajęć na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi
zajęcia, w granicach danego roku akademickiego, jak również może uprawniać do
nieuczestniczenia w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia.
3. Student, który uzyskał zgodę na indywidualną organizację studiów powinien najpóźniej w
terminie 14 dni od uzyskania zgody zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w celu
ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach oraz zasad ich zaliczenia.
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4. Za uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
1) długotrwałą lub przewlekłą chorobę studenta;
2) udział w projektach badawczych;
3) realizację więcej niż jednego programu studiów;
4) działalność w organach uczelni, w tym organach samorządu studenckiego.”;
3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18
1. Przed rozpoczęciem roku akademickiego Uniwersytet ogłasza sylabusy wszystkich zajęć na
dany rok akademicki z wykorzystaniem uczelnianego systemu do publikacji programów
studiów. Sylabusy zajęć zawierają m.in. warunki zaliczenia zajęć.
2. Rada programowa kierunku studiów może określić wykaz wykładów na I roku studiów
pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w których uczestnictwo jest
obowiązkowe.
3. Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwia nieobecność na zajęciach. Pozostałe warunki
usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach określa prowadzący zajęcia.
4. Termin egzaminu ustala egzaminator w porozumieniu z dziekanem w taki sposób, aby
między ogłoszeniem terminu egzaminu a dniem egzaminu upłynęło co najmniej 30 dni, przy
czym termin egzaminu poprawkowego nie może być wyznaczony później niż na 20
września.”;
4) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19
Egzaminy i zaliczenia odbywają się w miejscowości prowadzenia zajęć z wyjątkiem
egzaminów i zaliczeń prowadzonych w trybie zdalnym.”;
5) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przy egzaminach i zaliczeniach kończących się oceną stosuje się następującą skalę ocen:
1) bardzo dobry (bdb; 5,0);
2) dobry plus (db plus; 4,5);
3) dobry (db; 4,0);
4) dostateczny plus (dst plus; 3,5);
5) dostateczny (dst; 3,0);
6) niedostateczny (ndst; 2,0).”;
6) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy student nie przystąpi do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie
bez usprawiedliwionej przyczyny, egzaminator lub prowadzący zajęcia wpisuje ocenę
niedostateczną (per absentiam). Wobec braku takiego wpisu do końca okresu
rozliczeniowego (roku akademickiego albo semestru), wskazaną ocenę wpisuje dziekan.”
7) § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie niedopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, egzaminator wpisuje
z egzaminu ocenę niedostateczną. Wobec braku takiego wpisu do końca okresu
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rozliczeniowego (roku akademickiego albo semestru), ocenę, o której mowa w zdaniu
poprzednim, wpisuje dziekan.”;
8) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26
W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia
semestru, dziekan może zezwolić na zaliczanie przez studenta określonych zajęć
przewidzianych w programie studiów w następnych semestrach.”;
9) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28
Na wniosek studenta dziekan może, po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia, zaliczyć
zajęcia na podstawie związanej z nimi pracy badawczej, artystycznej lub wdrożeniowej
wykonanej przez studenta.”;
10) w § 31:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć student może złożyć w terminie 7 dni od
wprowadzenia oceny niedostatecznej do systemu USOS.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na wniosek studenta zaliczenie komisyjne odbywa się w obecności wskazanego przez
studenta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela studenckiego (rzecznika
praw studenta albo przedstawiciela samorządu studenckiego) w charakterze obserwatora.”;
11) § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje
jednorazowy egzamin poprawkowy, który nie może być przeprowadzony wcześniej niż
przed upływem 7 dni od daty wprowadzenia wyniku pierwszego egzaminu do systemu
USOS.”;
12) w § 33:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o egzamin komisyjny student może złożyć w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia
wyniku egzaminu do systemu USOS.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na wniosek studenta egzamin komisyjny odbywa się w obecności wskazanego przez
studenta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela studenckiego (rzecznika
praw studenta albo przedstawiciela samorządu studenckiego) w charakterze obserwatora.”;
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13) w § 34 uchyla się ust. 3;
14) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37
1. Student zalicza semestr i rok studiów (okresy rozliczeniowe) w terminach określonych przez
rektora na dany rok akademicki.
2. Decyzję w sprawie okresu rozliczeniowego podejmuje dziekan.”;
15) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38
Zaliczenie roku lub semestru studiów dziekan potwierdza w karcie okresowych osiągnięć
studenta.”;
16) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41
Rada programowa kierunku studiów określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania
i zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich na danym kierunku studiów, z
uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zarządzeń rektora Uniwersytetu.”;
17) w § 58:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracę magisterską student przygotowuje pod kierunkiem profesora, profesora uczelni albo
adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dziekan wyznacza recenzenta w osobie profesora,
profesora uczelni albo adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy student chce przygotować pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela
akademickiego z innej uczelni albo pracownika spoza Uniwersytetu, rada programowa
kierunku studiów może upoważnić taką osobę do kierowania pracą dyplomową. Pracownik
zewnętrzny ocenia pracę i sporządza recenzję.”;
18) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59
Rektor Uniwersytetu określa zasady składania i archiwizacji
z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).”;

prac

dyplomowych

19) § 60 otrzymuje brzmienie:
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„§ 60
Student składa pracę dyplomową w APD w terminie do 30 września ostatniego semestru
studiów, a pracę inżynierską na studiach trwających 7 semestrów – do 31 marca.”;
20) w § 65 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku pracy dyplomowej przygotowanej w języku innym niż polski egzamin
dyplomowy może odbyć się w tym języku.”;
21) § 69 otrzymuje brzmienie:
„§ 69
Ostateczny wynik studiów określa suma zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku uzyskana
przez dodanie:
1) na studiach, na których student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:
a) 3/5 średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen zaokrąglonej do dwóch
miejsc po przecinku;
b) 1/5 oceny pracy dyplomowej stanowiącej średnią arytmetyczną ocen wystawionych
przez promotora i recenzenta; § 21 ust. 1 oraz § 70 stosuje się odpowiednio;
c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.
2) na studiach, na których student nie jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej:
a) 3/4 średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen zaokrąglonej do dwóch
miejsc po przecinku;
b) 1/4 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.
3) na kierunkach artystycznych, na których student zobowiązany jest złożyć pracę
dyplomową:
a) 3/6 średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen zaokrąglonej do dwóch
miejsc po przecinku;
b) 1/6 oceny pracy dyplomowej stanowiącej średnią arytmetyczną ocen wystawionych
przez promotora i recenzenta; § 21 ust. 1 oraz § 70 stosuje się odpowiednio;
c) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część teoretyczna);
d) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część artystyczna).
4) na kierunkach artystycznych, na których student nie jest zobowiązany do złożenia pracy
dyplomowej:
a) 4/6 średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych ocen zaokrąglonej do dwóch
miejsc po przecinku;
b) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część teoretyczna);
c) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część artystyczna).”
22) § 71 otrzymuje brzmienie:
„§ 71
1. Indywidualne sprawy studenckie związane z przebiegiem studiów niewymagające decyzji
administracyjnej dziekan rozstrzyga na wniosek studenta.
2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie dziekana wydającego rozstrzygnięcie ;
2) datę wydania;
3) oznaczenie adresata;
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4) rozstrzygnięcie;
5) pouczenie o prawie odwołania oraz zasadach jego złożenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 student składa za pośrednictwem systemu USOS.
4. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi za pośrednictwem systemu USOS
w odpowiedzi na złożony przez studenta wniosek.
5. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia odwołanie do rektora, które składa się za pośrednictwem dziekana wydającego
rozstrzygnięcie. Dziekan może dołączyć do odwołania swoją opinię w sprawie.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może złożyć wniosek w innej formie niż
określona w ust. 3. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi w formie pisemnej za
potwierdzeniem odbioru”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r., z tym, że § 1 pkt 3 w zakresie
zmienianego § 18 ust. 1 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Z upoważnienia Rektora
P r o r e k t o r

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas
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