
 

UCHWAŁA Nr  21/2021 

Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 22 kwietnia  2021 r.  

 

zmieniająca Uchwałę Nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 lit. f Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie - uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

W Regulaminie Studiów UKSW, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 60/2019 Senatu 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4 

1. Osoba przyjęta na studia w Uniwersytecie zobowiązana jest do zaakceptowania w 

systemie USOS Web następujących dokumentów: 

1) Klauzula RODO; 

2) Ślubowanie. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 nabywa prawa studenta z chwilą złożenia 

ślubowania o treści określonej w załączniku do Statutu. Osobom przyjętym na 

studia przysługuje – od chwili wpisu na listę studentów – prawo otrzymania 

stosownych zaświadczeń. 

3. Student otrzymuje legitymację studencką oraz, na swój wniosek, indeks. 

Dokumenty te wydawane są odpłatnie. Wysokość opłat określają odrębne przepisy. 

4. Indeks jest dokumentem obrazującym przebieg studiów, pozostaje własnością 
studenta    i nie  należy  do  dokumentacji, służącej do rozliczenia poszczególnych 

lat studiów. Rada Wydziału może ustalić, że indeks służy do rozliczeń lat studiów. 

W takim przypadku każdy student Wydziału otrzymuje indeks. 

5. Uniwersytet zapewnia studentowi dostęp do dokumentacji przebiegu studiów 

prowadzonej w formie elektronicznej poprzez system USOSweb. 

6. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. 



Ważność legitymacji studenckiej potwierdzana jest co semestr w dziekanacie. 

7. Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia: 

1) ukończenia studiów; 

2) zawieszenia w prawach studenta; 

3) ostatecznego skreślenia z listy studentów; 

4) w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku 

ukończenia tych studiów. 

8. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów i 

suplement do dyplomu. Wzór dyplomu oraz suplementu określają odrębne 

przepisy.”; 

2) w § 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rektor w drodze zarządzenia określa warunki egzaminów przeprowadzanych w formie 

zdalnej”; 

3) w § 17: 

a) ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3. Dziekani zobowiązani są do organizowania zajęć dydaktycznych, kolokwiów, 

egzaminów  i zaliczeń w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby wynikające z warunków 

psychofizycznych  i możliwości studentów będących osobami z 

niepełnosprawnościami,  na podstawie wniosku studenta o indywidualną organizację 
studiów, pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika Biura ds. Osób z 

niepełnosprawnością. 
4. W Uniwersytecie działa Biuro ds. Osób z niepełnosprawnością, do którego 

obowiązków należy analiza, opiniowanie i inicjowanie wdrażania rozwiązań 
ułatwiających takim osobom studiowanie oraz opiniowanie wniosków o indywidualną 
organizację studiów. 

5. Student może zwrócić się o indywidualną organizację studiów, zgodnie z procedurą 
określoną w §16 ust. 5, poczynając od pierwszego roku studiów, jeśli spełnia wszystkie 

poniższe warunki: 

1) posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

2) został zarejestrowany w  Biurze ds. Osób z niepełnosprawnością; 

3) Kierownik Biura ds. osób z niepełnosprawnością pozytywnie zaopiniował 

wniosek studenta o potrzebę indywidualnej organizacji studiów.”, 

b) ust. 9-10 otrzymują brzmienie: 

„9. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji indywidualnej organizacji studiów, 

dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, podejmuje decyzję o dalszej jego 

realizacji, zmianie lub cofnięciu zgody. W tej sprawie może zasięgnąć opinii w Biurze 

ds. osób z niepełnosprawnością.  
10. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością̨ na swój wniosek mogą̨ mieć prawo do 

innych form wsparcia koordynowanych przez Biuro ds. Osób z niepełnosprawnością.”, 

c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci 



studentów z niepełnosprawnością ruchową i studentów niewidomych lub 

niedowidzących. Osoby pomagające  studentom z niepełnosprawnością powinny 

posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w zajęciach.”; 

4) w § 25: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, na których występują czynniki szkodliwe lub 

uciążliwe dla zdrowia, jest złożenie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do 

podjęcia studiów na wybranym kierunku. Kierunki, na których wymagane jest 

orzeczenie lekarskie określa zarządzenie Rektora.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do dokumentowania wyników 

egzaminów i zaliczeń w protokołach przedmiotów w formie elektronicznej w systemie 

USOSweb oraz w postaci elektronicznego pliku pfd uwierzytelnionego przez system 

USOSweb. Termin składania protokołów w postaci wydruku z systemu określa 

dziekan, jednakże nie później niż w okresie czternastu dni od ostatniego dnia 

poprawkowej sesji egzaminacyjnej danego semestru (trymestru).”; 

5) w § 48: 

a) ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3. Student po ukończeniu studiów otrzymuje na właściwym wydziale dyplom 

ukończenia studiów z tytułem zawodowym odpowiednio licencjata, licencjata 

pielęgniarstwa, inżyniera, magistra  albo magistra inżyniera lub tytułem licencjata 

kanonicznego. 

4. W ciągu 30 dni od daty złożenia tego egzaminu sporządza się i wydaje dyplom 

ukończenia studiów z tytułem zawodowym  wraz z suplementem i ich odpisami  oraz 

wpisuje się dane absolwenta do księgi dyplomów.  

5. Warunkiem wydania dodatkowych odpisów dokumentów w tłumaczeniu na język 

obcy, o których mowa w ust. 4,  jest wniesienie stosownej opłaty.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Wzór dyplomu dla licencjata kanonicznego określa dziekan.”. 

 

§ 2 

Ilekroć w przepisach wewnętrznych UKSW jest mowa o promotorze pracy dyplomowej należy 

przez to rozumieć opiekuna pracy dyplomowej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r . 

 

R E K T O R   

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski 

 


