Uchwała nr 2/JK/2017
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do postanowień Rady Wydziału Zarządzania UŁ do Regulaminu studiów
w UŁ.
Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie Regulaminu studiów UŁ
ustanowionego przez Senat Uchwałą nr 310 z dnia 04.04.2011 r., zmienionego Uchwałą Senatu nr 477 z dnia
23.04.2012 r., zmienionego Uchwała Senatu nr 159 z dnia 22.04.2013 r., zmienionego Uchwałą Senatu nr
343 z dnia 28.04.2014 r., zmienionego Uchwałą Senatu UŁ nr 469 z dnia 13.04.2015 r., oraz Uchwałą Senatu
nr 607 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie studiów w Uniwersytecie
Łódzkim, postanowiła co następuje:
§1
Paragraf 5, punkt 1, podpunkt a1)
Obecne brzmienie:
Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w formie konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów,
warsztatów, symulacji, zajęć terenowych i lektoratów na wszystkich latach studiów.
Nowe brzmienie:
Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach, niezależnie od ich formy i roku studiów. Prowadzący
zajęcia
mają
prawo
weryfikować
obecność
studentów
na
zajęciach
i
uwzględniać
ją
w ocenie z przedmiotu. Zasady, na jakich obecność wpływa na ocenę z przedmiotu muszą być wpisane w kartę
przedmiotu i przekazane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Paragraf 5, punkt 1, podpunkt d)
Obecne brzmienie:
Na studiach stacjonarnych z wnioskiem o powtarzanie drugiego semestru może wystąpić student, który zaliczył
pierwszy semestr i nie przekroczył łącznej liczby 30% punktów ECTS pozwalających na warunkowe zaliczenie roku. W
szczególnych sytuacjach Dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie pierwszego semestru studiów studentowi
studiów niestacjonarnych.
Nowe brzmienie:
Student (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych), który nie uzyskał zaliczenia pierwszego semestru
studiów zostaje skreślony z listy studentów i może studia rozpocząć ponownie po przejściu kolejnej procedury
rekrutacyjnej.
Z wnioskiem o powtarzanie drugiego semestru może wystąpić student, który zaliczył pierwszy semestr (także
warunkowo) i w trakcie drugiego semestru uzyskał niewystarczającą liczbę punktów ECTS do zaliczenia
warunkowego semestru.

Paragraf 5, punkt 1, podpunkt h)
Obecne brzmienie:
Na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji w celu
ukończenia pracy dyplomowej i zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów nie więcej niż o
dwa miesiące od daty zakończenia sesji poprawkowej, pod warunkiem zaliczenia przez niego wszystkich
przedmiotów z toku studiów oprócz seminarium dyplomowego – (wzór 14)
Nowe brzmienie:
Na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji w celu
ukończenia pracy dyplomowej i zaliczenia seminarium licencjackiego/magisterskiego na ostatnim semestrze studiów.
Przedłużenie może zostać przyznane jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
• student ma zaliczone wszystkie przedmioty z toku studiów oprócz seminarium licencjackiego /magisterskiego
realizowanego w ostatnim semestrze studiów;
• zaawansowanie pracy pozwoli, w ocenie promotora, na jej złożenie w terminie jednego miesiąca.
Przedłużenie przyznaje się na okres jednego miesiąca od zakończenia sesji poprawkowej.

Paragraf 5, punkt 2, podpunkt a)
Obecne brzmienie:
Student studiów stacjonarnych może powtarzać ten sam semestr studiów nie więcej niż dwa razy.
W przypadku, gdy program studiów realizowany jest w jednym cyklu dydaktycznym lub gdy kierunek studiów nie
został uruchomiony w kolejnym cyklu, student nie ma możliwości powtarzania semestru na danym kierunku.
Studentowi takiemu Wydział umożliwia kontynuowanie nauki na warunkach ogólnych w ramach aktualnej oferty
kierunków Wydziału. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
Nowe brzmienie:
Student (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) może powtarzać ten sam semestr studiów nie więcej niż dwa
razy.
W przypadku, gdy program studiów realizowany jest w jednym cyklu dydaktycznym lub gdy kierunek studiów nie
został uruchomiony w kolejnym cyklu, student nie ma możliwości powtarzania semestru na danym kierunku.
Takiemu studentowi Wydział umożliwia kontynuowanie nauki na warunkach ogólnych w ramach aktualnej oferty
kierunków Wydziału. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.

Paragraf 5, punkt 2, podpunkt b)
Obecne brzmienie:
Minimalna liczba punktów ECTS pozwalających na warunkowe zaliczenie semestru/roku stanowi nie mniej niż 70%
wymaganej w danym roku liczby punktów ECTS zgodnej z programem studiów. Ostateczną decyzję w tej sprawie
podejmuje Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Niezaliczenie warunku skutkuje zgodnie z § 33 pkt 5
powtarzaniem semestru.
Rada Wydziału Zarządzania wyraża zgodę na podejmowanie indywidualnych decyzji przez Dziekana Wydziału
Zarządzania odnośnie warunków i powtarzania przedmiotu. Dziekan ustala termin i tryb realizacji warunku oraz
powtarzania przedmiotu.

Powtarzanie przedmiotów, które wygasły w skutek zmian w programach kształcenia lub nieuruchomienia się cyklu,
student realizuje indywidualnie, na zasadach określonych przez Dziekana Wydziału Zarządzania, po uzgodnieniu z
prowadzącym.
Nowe brzmienie:
Minimalna liczba punktów ECTS pozwalających na warunkowe zaliczenie semestru stanowi nie mniej niż 70%
wymaganej w danym semestrze liczby punktów ECTS zgodnej z programem studiów. Ostateczną decyzję w tej
sprawie podejmuje Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
Niezaliczenie warunku w wyznaczonym przez Dziekana terminie skutkuje, zgodnie z § 33 pkt 5, powtarzaniem
semestru. Dziekan może zobowiązać studenta do realizacji warunku w dowolnym semestrze (zimowym lub letnim),
w którym odbywają się zajęcia z danego przedmiotu lub zobowiązać studenta do realizacji przedmiotu indywidualnie
po uzgodnieniu z prowadzącym.
Przedmioty, które wygasły w skutek zmian w programach kształcenia lub w przypadku nieruchomienia
kierunku/specjalności w danym cyklu, student realizuje indywidualnie po uzgodnieniu z prowadzącym.

Paragraf 5, punkt 2, podpunkt c)
Obecne brzmienie:
Brak zapisów.
Dodać:
Przedmioty realizowane w sekwencji są określane przez Kierowników Kierunków. Student nie może uzyskać
zaliczenia warunkowego jeśli nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu wykazanego w sekwencji jako poprzedzający inny (e) przedmiot (-y).

Paragraf 5, punkt 2, podpunkt j)
Obecne brzmienie:
Student poza przedmiotami objętymi planem studiów na semestr/rok, który jest wpisany, może zaliczać do 50%
przedmiotów na poczet dalszego toku studiów, z zastrzeżeniem sekwencji przedmiotów.1 – (wzór 8)
Nowe brzmienie:
Student poza przedmiotami objętymi planem studiów na semestr/rok, na który jest wpisany, może zaliczać
przedmioty z roku wyższego, do których przypisanych jest nie więcej niż 50% punktów ECTS przewidzianych w
programie studiów dla semestru, w którym są wpisane w programie. (wzór 8)
Realizacja przedmiotów musi odbywać się według ustalonej sekwencji. Nie jest możliwe równoczesne realizowanie
przedmiotów objętych sekwencją lub zmiana kolejności, w jakiej przedmioty zostaną zrealizowane.
Ostateczną decyzję w sprawie przedmiotów realizowanych awansem podejmuje Dziekan.

Paragraf 29, punkt 1
Obecne brzmienie:
Brak zapisów.
Dodać:

W przypadku wniosku motywowanego wykonywaną pracą zawodową i/lub studiami na dwóch kierunkach Dziekan
może udzielić zgody na IOS tylko jeśli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
a) wniosek o ubieganie się o IOS wpłynie do dziekanatu nie później niż tydzień po pierwszym dniu danego
semestru, w którym odbyły się zajęcia dydaktyczne;
b) komplet ustaleń z prowadzącymi poszczególne przedmioty wpłynie do dziekanatu nie później niż trzy
tygodnie po pierwszym dniu danego semestru, w którym odbyły się zajęcia dydaktyczne;
c) w uzasadnionych przypadkach (mogą to być udokumentowane zdarzenia o charakterze zdrowotnym,
losowym lub rodzinnym) dziekan może przyjąć wnioski opisane w punktach a) i b) również po wyznaczonych
terminach;
d) student ubiegający się o IOS, który miał we wcześniejszych dwóch semestrach przyznaną IOS rozliczył te
semestry w terminie (bez przesunięć sesji) i bez warunku.
W takim przypadku nie jest możliwe ubieganie się o IOS na 1. roku studiów I stopnia i 1. semestrze studiów II stopnia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 października 2017 r.

