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Uchwała nr 84 - 2014/2015 
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 25 maja 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 71 - 2014/2015 Senatu 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2015 roku, zmieniającej 
Regulamin Studiów w SGGW stanowiący załącznik do  Uchwały nr 57 - 2012/2013 Senatu Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej 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. Dodaje się § 8a w brzmieniu: 
„1. W przypadku gdy program kształcenia, w szczególności plan studiów, o których mowa 

w § 8 ust. 2-4 przewidują moduły związane z odbyciem praktyk zawodowych, opisy 
tych modułów zawierają efekty kształcenia osiągane w trakcie realizacji tych praktyk. 

2.  Moduły związane z odbyciem praktyk zawodowych realizowane są w okresach studiów 
przewidzianych dla nich w planie studiów. 

3.  Szczegółowe zasady, sposób i tryb realizacji modułów związanych z odbyciem praktyk 
zawodowych określa regulamin praktyk uchwalany przez radę wydziału. 

4.  Zaliczenia modułu związanego z odbyciem praktyki zawodowej dokonuje Dziekan lub  
upoważniony w formie pisemnej przez Dziekana opiekun praktyk, na podstawie 
dokumentów określonych w regulaminie praktyk, o którym mowa w ust. 3.  
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5.  Dziekan lub upoważniony w formie pisemnej przez Dziekana opiekun praktyk może: 
1) na wniosek studenta uznać praktykę za odbytą w całości lub w części, na podstawie 

udziału studenta w pracach obozu naukowego, szkoły letniej itp., pod warunkiem 
osiągnięcia przez studenta we wskazanych pracach zakładanych dla modułu 
związanego z odbyciem praktyki zawodowej efektów kształcenia. 

2) na wniosek studenta, złożony przed terminem realizacji modułu związanego  
z odbyciem praktyki zawodowej wskazanym w planie studiów, zwolnić go  
z obowiązku odbywania praktyki, uwzględniając wykonywaną przez studenta pracę, 
potwierdzoną stosownymi dokumentami; warunkiem zwolnienia jest wykonywanie 
pracy umożliwiającej osiągnięcie zakładanych dla modułu związanego z odbyciem 
praktyki zawodowej efektów kształcenia. 

3) na wniosek studenta niepełnosprawnego, złożony przed terminem realizacji modułu 
związanego z odbyciem praktyki zawodowej wskazanym w planie studiów, ustalić 
inny niż przyjęty w regulaminie praktyk, o którym mowa w ust. 3. sposób i tryb 
odbywania praktyk. 

2. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Student SGGW, który po zaliczeniu co najmniej jednego semestru 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 
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rozbieżności w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS muszą zostać przez 
studenta uzupełnione.  

3. W § 20 ust. 12 skreśla się. 
 

§ 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. 

 
 


