Uchwała nr 296/2018/2019
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu 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 2018 poz.
1668 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:
§1
W Regulaminie studiów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 222/2018/2019
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Za szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1,
uważa się zwłaszcza:
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.”;

2)

w § 18:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwia nieobecność na zajęciach.
Pozostałe warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na
zajęciach określa prowadzący zajęcia.”,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dziekan wydziału prowadzącego dane zajęcia w porozumieniu
z egzaminatorem określa termin egzaminu lub zaliczenia w taki
sposób, aby między ogłoszeniem terminu egzaminu lub zaliczenia
a dniem egzaminu lub zaliczenia upłynęło co najmniej 30 dni, przy
czym termin egzaminu poprawkowego nie może być wyznaczony
później niż na 20 września.”,
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Niedopełnienie obowiązków wynikających z ust. 1-3 stanowi
naruszenie obowiązków pracowniczych.”;

3)

§ 22 uchyla się;

4)

w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone przed terminem
rozpoczęcia egzaminu. Student może przedstawić usprawiedliwienie
drogą elektroniczną.”;

5)

dodaje się § 30a w brzmieniu:
„1. Oceny z egzaminów lub zaliczeń są wprowadzane do systemu USOS
nie później niż do dnia: 31 marca (w semestrze zimowym w
przypadku, gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów), 30
września
(w semestrze letnim w przypadku, gdy okresem rozliczeniowym jest
semestr studiów lub w przypadku, gdy okresem rozliczeniowym jest
rok studiów) danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. O ocenie z zaliczenia i egzaminu ustnego prowadzący zajęcia
powiadamia studenta natychmiast po zakończeniu egzaminu lub
zaliczenia. Ocena ta jest wprowadzana do systemu USOS nie później
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty egzaminu lub zaliczenia.
3. Oceny z egzaminu lub zaliczenia pisemnego są wprowadzane do
systemu USOS niezwłocznie po ocenieniu prac pisemnych, jednak
nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego przeprowadzenia.
4. Jeżeli warunkiem przystąpienia do egzaminu z zajęć jest zaliczenie
innych obowiązkowych zajęć, to oceny z zaliczenia tych zajęć
wprowadzane są do systemu USOS nie później niż na 2 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu.”;

6)

§ 37 otrzymuje brzmienie:
„Student zalicza semestr i rok studiów w terminach określonych przez
rektora na dany rok akademicki.”;

7)

§ 38 otrzymuje brzmienie:
„Zaliczenie semestru i roku studiów dziekan potwierdza w karcie
okresowych osiągnięć studenta będącej wydrukiem z systemu USOS.”;

8)

w § 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dziekan może zezwolić studentowi na urlop krótkotrwały także
z uzasadnionych przyczyn o charakterze osobistym (np. śmierć
członka rodziny) lub zdrowotnym.”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
Prof. dr hab. UAM Andrzej Lesicki

