
Uchwała nr 71 - 2014/2015 
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 30 marca 2015 roku 
w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW 

 
 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w związku z § 60 pkt 16 Statutu SGGW, Senat 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W Regulaminie Studiów w SGGW, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 57 - 2012/2013 Senatu 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającym 
Regulamin Studiów w SGGW przyjęty Uchwałą nr 23 - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 ust. 1: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r.  
poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych do tej 
Ustawy;”; 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:  
„7) wydział - podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów.”. 

2. W § 2: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Podstawowym językiem wykładowym w SGGW jest język polski. W uczelni mogą 
być organizowane i prowadzone zajęcia dydaktyczne w języku obcym, w tym również 
sprawdziany i egzaminy dyplomowe. Dziekan decyduje o dopuszczeniu możliwości 
uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów dyplomowych, a także wykonaniu pracy 
dyplomowej w języku obcym. Zajęcia prowadzone w języku obcym mogą być zajęciami 
obowiązkowymi, o ile równolegle odbywają się zajęcia prowadzone w języku polskim 
lub zapewniona jest możliwość wyboru innego modułu prowadzonego w języku polskim 
o zbieżnych efektach kształcenia.”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Zajęcia dydaktyczne w SGGW mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.”. 

3. W § 5: 
a) ust. 1otrzymuje brzmienie:  

„1. Przyjęcie w poczet studentów SGGW następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia 
ślubowania o treści stanowiącej załącznik do Statutu. Osoba przyjęta na studia 
potwierdza złożenie ślubowania własnoręcznym podpisem.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz na swój wniosek - 
indeks. Dokumenty te są wydawane odpłatnie. Wysokość opłat regulują odrębne 
przepisy.”. 

4. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
” 1. Uczelnia może pobierać opłaty za następujące usługi edukacyjne: 

1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 
2) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce; 
3) prowadzenie studiów w języku obcym; 
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4) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających 
efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia  
na określonym kierunku; 

5) prowadzenie kursów dokształcających oraz szkoleń; 
6) przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się.”. 

5. W § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
„7. Jeśli czas trwania studiów niestacjonarnych na danym kierunku jest dłuższy niż studiów 
stacjonarnych, liczba ta ulega odpowiednio zmniejszeniu, z zachowaniem takiej samej 
liczby punktów za całe studia dla każdej z form.”. 

6. W § 8: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Studia prowadzone są według programów kształcenia zawierających programy 
studiów w tym plany studiów, uchwalonych dla kierunku, poziomu, profilu i formy 
studiów przez radę wydziału, zgodnie z wytycznymi Senatu. Programy studiów i plany 
studiów dostępne są na stronach internetowych wydziału”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Programy kształcenia zawierają między innymi określone dla kierunku, poziomu  
i profilu studiów zakładane efekty kształcenia, których osiągnięcie umożliwia uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji odpowiadających określonemu 
poziomowi studiów, a także opis procesu kształcenia, prowadzący do osiągnięcia tych 
efektów.”; 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Plany studiów, będące elementem opisu procesu kształcenia, zawierają wykaz 
modułów zaliczanych w trakcie studiów jako zajęcia obowiązkowe lub obieralne,  
z podziałem na semestry, wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS. Plany 
studiów określają formy zajęć, w jakich realizowane są moduły oraz ich wymiar.”. 

7. W § 9: 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Organizację roku akademickiego, zawierającą datę inauguracji, terminy sesji 
zaliczeniowych, przerw semestralnych i innych dni wolnych od zajęć ustala,  
w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, Rektor w formie zarządzenia, 
które wydawane jest na kolejny rok akademicki przed końcem semestru letniego.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Szczegółową organizację zajęć dla studentów danego kierunku studiów ustala 
Dziekan w porozumieniu z właściwymi organami samorządu studenckiego i podaje  
do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej wydziału co najmniej  
2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru.”; 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych semestr trwa  
15 tygodni, a sesje zaliczeniowe nie krócej niż 1 tydzień.”. 

8. W § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Obecność studenta na zajęciach innych niż wykłady jest obowiązkowa. Student nie może 
mieć więcej niż 20% nieobecności na tych zajęciach, bez względu na przyczyny.  
W przypadku modułu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu, zakres obecności  
na zajęciach określony jest  w opisie modułu.”. 

9. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zasady odbywania studiów według indywidualnego programu określa rada wydziału.”. 
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10. W § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Decyzję o realizacji programu studiów w formie indywidualnego planu zajęć oraz jego 
formie - wynikającej z rodzaju niepełnosprawności, w tym również o wyznaczeniu 
opiekuna, podejmuje Dziekan na wniosek studenta. Dziekan sprawuje nadzór nad realizacją 
indywidualnego planu zajęć.”. 

11. Dodaje się § 12a w brzmieniu:  
„§ 12a 
1. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się realizują 

program studiów według spersonalizowanych planów studiów (SPS), pod opieką 
wyznaczonego opiekuna naukowego, którym jest nauczyciel akademicki zaliczony  
do minimum kadrowego kierunku studiów studenta. 

2. Opiekuna naukowego studenta przyjętego na studia w wyniku potwierdzania efektów 
uczenia się wyznacza Dziekan. 

3. Spersonalizowany plan studiów ma charakter ramowy, uwzględnia moduły, dla których 
efekty kształcenia nie zostały potwierdzone, określa semestry, w których będą one 
realizowane oraz terminy ich zaliczenia. 

4. SPS ustalany jest przez opiekuna naukowego studenta.  
5. SPS, a także wszelkie późniejsze modyfikacje tego planu zatwierdza Dziekan. 
6. Szczegółowy tygodniowy plan zajęć w poszczególnych semestrach, ustalany przez 

opiekuna naukowego studenta, powinien uwzględniać odpowiednie grupy i godziny 
zajęć umożliwiające realizację SPS.”. 

12. Dodaje się § 12b w brzmieniu: 
„§ 12b 
1. Kształcenie studentów realizujących indywidualne studia międzyobszarowe, 

prowadzące do uzyskania dyplomu na kierunku studiów prowadzonym przez  
co najmniej jedną jednostkę uczestniczącą w ich organizacji odbywa się  
w szczególności z uwzględnieniem zapisów dotyczących odpowiednio Indywidualnego 
Planu Studiów, Indywidualnego Planu Zajęć  oraz Spersonalizowanego Planu Studiów  
o których mowa w § 11-12A.  

2. Rady wydziałów organizujących indywidualne studia międzyobszarowe określają 
program, w tym plan tych studiów.”. 

13. Dodaje się § 12c w brzmieniu: 
„§ 12c 
1. Wybitnie uzdolnionym uczniom, SGGW stwarza możliwość uczestnictwa w zajęciach  

z modułów przewidzianych tokiem studiów dla kierunków studiów zgodnych z ich 
uzdolnieniami, z uwzględnieniem w szczególności zapisu § 10 ust. 1. 

2. Poziom i obszar uzdolnień dopuszczający do realizacji zajęć o których mowa  
w ust. 1 określa rada wydziału. 

3. Zgodę na udział w zajęciach z określonych modułów przez wybitnie uzdolnionych 
uczniów, wraz ze wskazaniem grup i godzin zajęć, wydaje Dziekan.  

4. Wniosek o udzielenie zgody na odbywanie zajęć, o których mowa w ust. 1 wraz  
z wyszczególnieniem modułów do realizacji oraz uzasadnieniem merytorycznym 
składają w imieniu ucznia rodzice, opiekunowie prawni lub szkoła, w której uczeń 
aktualnie pobiera naukę. Wniosek składany jest na co najmniej 8 tygodni przed 
rozpoczęciem semestru, w którym zgodnie z tokiem studiów dla właściwego kierunku 
realizowany jest wskazany moduł/moduły. 

5. Wniosek złożony przez szkołę zawiera zgodę ucznia na odbywanie przez niego zajęć  
w SGGW oraz zgodę obojga jego rodziców lub zgodę opiekunów prawnych ucznia. 
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6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przedstawienie dokumentów dopuszczających 
do odbywania wskazanych zajęć, w tym szkolenia z zakresu BHP oraz orzeczenia 
lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wybranych 
zajęciach - o ile jest ono wymagane. Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne 
dla zdrowia określa Dziekan. 

7. Uczestnictwo w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów odbywa się wyłącznie  
w obecności nauczyciela akademickiego. 

8. Zaliczenie modułu odbywa się na zasadach opisanych w § 19 ust. 1 i 2 oraz § 20 ust.1 
 w terminach obowiązujących studentów. 

9. Dziekan wydaje potwierdzenie realizacji zaliczonych zajęć wraz z liczbą przypisanych 
im punktów ECTS.”. 

14. W § 14: 
a) ust. 1 punkt 4) otrzymuje brzmienie:  

„4) uzyskiwanie zaliczeń w sposób etyczny, poszanowanie praw autorskich podczas 
zajęć dydaktycznych oraz w trakcie przygotowywania wszelkich prac;”; 

b) ust. 1 punkt 8) otrzymuje brzmienie:  
„8) bieżące kontrolowanie informacji dotyczącej przebiegu studiów w systemie 
elektronicznym oraz niezwłoczne zgłaszanie we właściwym dziekanacie lub osobie 
odpowiedzialnej za moduł/przedmiot ewentualnych nieprawidłowości w danych tam 
umieszczonych;”; 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.Student rozpoczynający studia w trybie rekrutacji na kolejnym kierunku studiów 
zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczania zgodnie z programem 
kształcenia, z uwzględnieniem zapisów § 20 ust. 9.”. 

15. W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Student może być przyjęty na studia w SGGW w trybie przeniesienia z innej uczelni,  
w tym także zagranicznej, za zgodą Dziekana wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 
Przyjęcie w drodze przeniesienia może nastąpić po zaliczeniu co najmniej jednego pełnego 
okresu studiów w uczelni, którą student opuszcza.”. 

16. W § 17: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student może ubiegać się o zmianę kierunku studiów w SGGW. Zmiana kierunku 
możliwa jest po zaliczeniu co najmniej jednego pełnego okresu studiów  i odbywa się  
za zgodą właściwych Dziekanów.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Student może ubiegać się o zmianę formy studiów, w której kierunek jest 
realizowany, po zaliczeniu co najmniej jednego pełnego okresu studiów. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje Dziekan.”. 

17. W § 18:  
a) ust 1. otrzymuje brzmienie:  

„1. Student SGGW, który po zaliczeniu co najmniej jednego semestru przerwał studia 
lub został skreślony z listy studentów, ma prawo ubiegać się  
o wznowienie studiów na tym samym kierunku. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wznowienie studiów może nastąpić na kierunek pokrewny, pod warunkiem 
zbieżności efektów kształcenia dla obu kierunków. Ewentualne rozbieżności  
w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS muszą zostać przez studenta 
uzupełnione.”; 

b) ust 4. otrzymuje brzmienie:  
„4.Dziekan określa warunki wznowienia, w tym różnice między osiągniętymi do dnia 
skreślenia z listy studentów efektami kształcenia wynikającymi z zaliczenia określonych 
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modułów i przypisanej im liczby punktów ECTS a przewidzianymi programem 
kształcenia obowiązującym w dniu wznowienia oraz semestr, na który następuje 
wznowienie. Przepisy § 16 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.”. 

18. W § 19 skreśla się ust. 3, dotychczasowe ust. 4-13 stają się odpowiednio ust. 3-12. 
19.  W § 20: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„8.W przypadku choroby lub innych ważnych i udokumentowanych okoliczności 
losowych mających miejsce w trakcie sesji zaliczeniowej student w sytuacjach 
opisanych w ust. 3 i 4 ma prawo ubiegać się o dodatkowy termin poza sesją, który 
powinien zostać wyznaczony w okresie do 2 tygodni od jej zakończenia, chyba,  
że Dziekan, po zasięgnięciu opinii osoby odpowiedzialnej za moduł, wyrazi zgodę  
na późniejszy termin.”; 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
„9. Student może przystąpić do zaliczenia modułu w terminie wcześniejszym niż 
określony w ust. 2, również na początku semestru, jeżeli osoba odpowiedzialna  
za moduł wyrazi na to zgodę.”; 

c) w ust. 10 po kropce dodaje się treść: „Dziekan decyduje o sposobie rejestracji.”. 
20. W § 21: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w ciągu  
2 tygodni od daty złożenia wniosku. W skład komisji wchodzą 4 osoby: Dziekan jako 
przewodniczący komisji, dwóch nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jeden 
specjalista z zakresu modułu objętego zaliczeniem lub modułów pokrewnych  
i przedstawiciel samorządu studentów.”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. W zaliczeniu komisyjnym mogą brać udział w charakterze obserwatorów: osoba 
odpowiedzialna za moduł oraz osoba wskazana przez studenta. Student informuje 
Dziekana o wyborze obserwatora we wniosku o przeprowadzenie zaliczenia 
komisyjnego.”. 

21. W § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
„7. W trakcie oczekiwania na powtarzanie semestru oraz w trakcie powtarzania semestru 
student za zgodą Dziekana, oprócz przedmiotów powtarzanych, może realizować wybrane 
moduły planu studiów występujące w semestrach kolejnych, za które może uzyskać łącznie 
nie więcej niż 18 pkt ECTS, oraz przystąpić do ich zaliczenia. Niezaliczenie tych modułów 
w wyznaczonym terminie powoduje konieczność ich powtórzenia.”. 

22. W § 23: 
a) ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) odbiór legitymacji studenckiej;”; 
b) ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  

„3) niezgłoszenia się do dziekanatu w celu potwierdzenia przydziału do grupy 
zajęciowej w przypadku studenta powracającego z urlopu lub studenta oczekującego  
na powtarzanie semestru lub roku;”; 

c) ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;”; 

d) w ust. 4 dodaje się pkt 4), w brzmieniu: 
„4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach 
odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.”; 

e) w ust. 5 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 
„3) student nie zrealizował obowiązków wynikających z rejestracji warunkowej, o której 
mowa w § 22 ust. 2”. 
 

5 z 6 



23. W § 24: 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu krótkoterminowego od zajęć 
dydaktycznych, trwającego jeden semestr lub jeden rok.”; 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Wniosek o urlop student powinien złożyć przed rozpoczęciem semestru,  
a w szczególnych przypadkach bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej 
podstawę jego udzielenia.”; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5.W trakcie urlopu student za zgodą Dziekana może realizować wybrane moduły,  
za które można uzyskać nie więcej niż 18 pkt ECTS oraz przystąpić do ich zaliczenia. 
Zapis ten nie dotyczy osób, którym udzielono urlopu zdrowotnego, z wyjątkiem sytuacji 
wynikających ze wskazań lekarskich.”. 

24. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Studenci wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami i posiadający dobre wyniki  
w nauce, postępujący zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem, mogą otrzymać 
następujące wyróżnienia: 
1) pisemną pochwałę od Dziekana; 
2) dyplom uznania od Dziekana; 
3) dyplom uznania od Rektora.” 

25. W § 26 po ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się treść w brzmieniu: „zgodnie 
z zasadami zaokrąglania matematycznego.”. 

26. W § 28: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i może być przeprowadzony w języku 
obcym. Przepisy § 20 ust. 11 stosuje się odpowiednio.”; 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 „7. Egzamin dyplomowy uznaje się za zdany po uzyskaniu oceny pozytywnej za każde  
z pytań egzaminacyjnych. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną 
ocen wystawionych za każde z pytań i podawana jest  z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania matematycznego.”. 

27. W § 29 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  
„1) ocena średnia za studia, z modułów i innych zajęć przewidzianych programem 
kształcenia dla danego kierunku studiów zgodna z § 19 ust. 8-11;”. 

28. W § 31 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„2) uzyskał: 

a) z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego obie oceny bardzo dobre  
    - dla kierunków, na których obowiązuje praca dyplomowa, 
b) z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą - dla kierunków, na których  
    nie obowiązuje praca dyplomowa;”. 

§ 2 
1. Tekst jednolity Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik  
do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.  
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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