
DSSD.R.MZ-G.0012.19.2020 

UCHWAŁA Nr 19.2020 

SENATU 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

z dnia 21 kwietnia 2020 roku 

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

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.  2018 r., 

poz. 1668 z późn. zm.) i § 44 ust. 2 Statutu Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku uchwala się, co następuje: 

§ 1  

W Regulaminie Studiów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Wyrażenie „efekty kształcenia” zastępuje się wyrażeniem „efekty 

uczenia się”, 

2. Usuwa się słowo „indeks” oraz zapisy jego dotyczące z wyjątkiem § 29 

ust.6 pkt 3 i § 44 ust. 7, 

3. § 6 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie: „oceniania pracy nauczycieli 

akademickich w formie ankiet przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Uczelni”, 

4. § 7 ust. 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „wypożyczenia sprzętu 

specjalistycznego, np. notebooka, dyktafonu, powiększalnika na 

zajęcia dydaktyczne, zaliczenia oraz w celu wsparcia procesu 

samokształcenia;”, 

5. § 7 ust. 3 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „zmiany formy zaliczeń, 

zdawania egzaminów, np. z pisemnej na ustną i odwrotnie;”, 

6. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Nauczyciel akademicki prowadzący 

zajęcia sprawdza obecność na wszystkich formach zajęć prowadzonych 

w Uczelni, przewidzianych planem studiów z wyjątkiem wykładów, 

chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.”, 

7. § 15 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „treść indywidualnego 

programu kształcenia na okres nie krótszy niż jeden semestr, przy 

czym nie może on prowadzić do obniżenia liczby punktów ECTS, 

zmiany efektów uczenia się wymaganych dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia;”, 



8. § 17 ust. 1otrzymuje brzmienie: „Dziekan odpowiada za sprawy 

związane z organizacją i tokiem studiów z wyłączeniem spraw 

zastrzeżonych dla organów Uczelni.”, 

9. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Skład i zadania rady programowo-

dydaktycznej określa Statut Uczelni.”, 

10. W § 19 usuwa się ustęp 4, 

11. Usuwa się § 21 ust. 7, 

12. § 24 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Jeden punkt ECTS 

odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od 

studenta średnio 25-30 godzin pracy, chyba, że odrębne przepisy 

stanowią inaczej;”, 

13. § 24 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Liczba punktów ECTS 

wynosi dla każdego roku studiów nie mniej niż 60, a dla 

poszczególnych semestrów nie mniej niż 30;”, 

14. § 24 ust. 7 pkt 5 a) otrzymuje brzmienie: „na studiach pierwszego 

stopnia – co najmniej 180 punktów ECTS, a na studiach pierwszego 

stopnia inżynierskich – co najmniej 210 punktów ECTS;”, 

15. § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Studentowi, który uzyskał wpis z 

długiem punktów zaliczeniowych ECTS na semestr kolejny, Dziekan 

wyznacza ostateczny termin uzupełnienia zaległości, który nie 

powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty zakończenia sesji 

egzaminacyjnej poprawkowej.”, 

16. § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Student może przenieść się do 

innej Uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą Dziekana wydziału 

przyjmującego wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli zaliczył co najmniej 

pierwszy semestr studiów oraz wypełnił wszystkie zobowiązania 

wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni, którą opuszcza.”, 

17. § 29 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „student może przenieść się 

na taki sam lub pokrewny kierunek studiów.”, 

18. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Student może przenieść się z 

kierunku, który studiuje na inny kierunek studiów w ramach Uczelni. 

Decyzję w sprawie przeniesienia podejmuje Dziekan Wydziału 

przyjmującego.”, 

19. § 35 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „do 31 marca – na studiach 

kończących się w semestrze zimowym,”, 

20. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dziekan, na wniosek promotora 

pracy lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy 

dyplomowej w przypadku:  

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim 

zaświadczeniem lekarskim,  

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym 

terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta. 



Termin złożenia pracy dyplomowej w tych przypadkach może być 

przesunięty maksymalnie o 1 miesiąc od terminów określonych w 

ust. 1 lub do ustania przyczyny.”, 

21. § 37 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „końcową ocenę egzaminu 

dyplomowego uzyskiwaną jako średnią arytmetyczną z ocen 

otrzymanych za odpowiedzi studenta. Oceny cząstkowe ustalają 

zadający pytania, z zastrzeżeniem pkt. 3), 4);”, 

22. W § 37 ust. 4 dodaje się pkt. 3a) o treści: „końcową ocenę 

egzaminu dyplomowego na kierunku inżynierskim uzyskiwaną jako 

średnią arytmetyczną z: a. oceny z części teoretycznej, b. oceny z 

części praktycznej.”, 

23. § 37 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „przy ocenie egzaminu 

dyplomowego stosuje się oceny określone w § 33 ust.1”, 

24. § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ostateczny wynik studiów oblicza 

się według wzoru: 3/5 A + 1/5 B+ 1/5 C, gdzie:  

A – średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez 

studenta w toku studiów, w tym ocen niedostatecznych, obliczona 

zgodnie z zasadami określonymi w § 33 ust. 2-5; 

B – ocena uzyskana z pracy dyplomowej; 

C – ocena pozytywna uzyskana z egzaminu dyplomowego, przy 

czym każda ze składowych   ocen egzaminu dyplomowego, 

określonych w § 37 ust.4 pkt 2 powinna być pozytywna.”. 

25. § 44 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Osoba ubiegająca się o 

wznowienie studiów zobowiązana jest złożyć w dziekanacie odpowiedni 

wniosek wraz z indeksem lub wypisem dokumentującym przebieg 

studiów.”. 

§ 2  

Tekst jednolity Regulaminu Studiów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 

października 2020 roku. 

Przewodniczący Senatu 

 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki 


