Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor
Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695,
z późn. zm.), Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:
§1
W Regulaminie studiów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 59/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.), wprowadza
się następujące zmiany:
1) użyte w Regulaminie studiów, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „pełnomocnik rektora”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „prodziekan
ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia”,
2) użyte w Regulaminie studiów, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „karta przedmiotu” zastępuje
się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „sylabus”,
3) użyty w Regulaminie studiów, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „przedmiot” zastępuje się użytym
w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „zajęcia”,
4) w § 3 pkt 8 w brzmieniu „8) przedmiot – zajęcia, niezależnie od formy ich prowadzenia, do których są
przypisane efekty uczenia się i treści programowe zapewniające uzyskanie tych efektów, a także liczba
punktów ECTS,”– skreśla się,
5) w § 3 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„13) sylabus – szczegółowy opis zajęć przygotowywany przez prowadzącego zajęcia, zawierający
w szczególności opis form prowadzenia zajęć oraz opis sposobu ustalania oceny końcowej
z tych zajęć,”,
6) w § 3 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14) blokowy system zajęć – system polegający na prowadzeniu zajęć i realizacji ich programu
w okresie krótszym niż semestr, kończący się przewidzianą dla zajęć formą zaliczenia,”,
7) w § 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Podstawę i wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 i 4, ustala rektor.”,
8) w § 14 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
„Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką, zwaną dalej legitymacją studencką.”,
9) w § 14 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
„2a. Student, któremu nadano numer PESEL, może dodatkowo otrzymać na swój wniosek
mLegitymację studencką. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności legitymacji
studenckiej.”,
10) w § 27 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Określone zajęcia mogą być prowadzone w ramach więcej niż jednej formy.”,
11) w § 41 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Zasady zaliczenia zajęć mogą przewidywać konieczność zaliczenia określonej formy zajęć jako
warunek przystąpienia do egzaminu.”,
12) § 73a otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 73a
1. Student jest zobowiązany do korzystania:
1) z przyznanego mu konta poczty elektronicznej w domenie polsl.pl we wszystkich
kontaktach z pracownikami i organami Uczelni oraz w sprawach dopuszczających
wykorzystanie poczty elektronicznej,
2) z funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w tym do odczytywania znajdujących się
tam informacji. Informacje przekazywane w tej formie są wiążące dla studenta.
2. We wszystkich indywidualnych sprawach studenckich, o których mowa w niniejszym
Regulaminie, dopuszcza się możliwość składania wniosków za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres podany przez prodziekana ds. kształcenia/z-cę dyrektora ds. kształcenia
w domenie polsl.pl, lub z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o pisemnym wniosku, należy przez to rozumieć
także wniosek składany w trybie określonym w ust. 2.”,
4) dodaje się § 73b w następującym brzmieniu:
„§ 73b
1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub
zdrowiu członków wspólnoty Uczelni rektor w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim, może
określić odstępstwa od zasad organizacji roku akademickiego, a także zasad zaliczania zajęć
określonych niniejszym Regulaminem, o ile nie będą one sprzeczne z przepisami ustawy lub
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, rektor podaje do wiadomości studentów nie później niż
3 dni robocze przed rozpoczęciem ich obowiązywania.”,
5) dodaje się § 73c w następującym brzmieniu:
„§ 73c
Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez ministra
właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia
30 września 2021 roku:
1) dopuszcza się następujące odstępstwa od zasad organizacji roku akademickiego 2020/2021
określonych w § 26 ust. 2 niniejszego Regulaminu:
a) w okresie trwania sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej dopuszcza się możliwość
realizacji zajęć laboratoryjnych, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, na zasadach określonych zarządzeniem rektora,
b) w okresie sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej dopuszcza się możliwość
przeprowadzania zaliczeń kończących określone zajęcia,
2) warunkami rejestracji na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 oraz na semestr zimowy
roku akademickiego 2021/2022 są:
a) uzyskanie przez studenta co najmniej 70% punktów ECTS z zajęć przewidzianych
w planie studiów w każdym z poprzednich semestrów oraz
b) zaliczenie wszystkich zajęć, w tym praktyk zawodowych, i innych obowiązków
przewidzianych w programie studiów dla danego kierunku studiów z opóźnieniem
nieprzekraczającym 1 roku w stosunku do planu studiów, przy czym uzupełnianie zaległości
powinno być zgodne z planem studiów danego kierunku,
3) student, który nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 2, może złożyć w terminie do dnia
30 września 2021 roku wniosek do prodziekana ds. kształcenia/z-cy dyrektora ds. kształcenia
o skierowanie na semestr wynikający z liczby uzyskanych punktów ECTS. Przepisu § 50 ust. 2
nie stosuje się,

4) dopuszcza się weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz
egzaminów dyplomowych, poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych zarządzeniem rektora,
5) dopuszcza się realizację efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych, zajęć
terenowych lub zajęć laboratoryjnych w sposób odmienny niż przewidziany w programie
studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, na zasadach określonych zarządzeniem
rektora,
6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacji braku możliwości uzyskania efektów
uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych, zajęć terenowych lub zajęć laboratoryjnych
w sposób, o którym mowa w pkt 5, prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia
może do dnia 30 września 2021 roku wyrazić zgodę na przeniesienie terminu odbycia tych zajęć
z koniecznością ich realizacji i zaliczenia w roku akademickim 2021/2022. W tym przypadku:
a) liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów realizowanego w roku
akademickim 2020/2021 ulega zmniejszeniu o liczbę punktów ECTS przypisaną do zajęć,
których obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na kolejne semestry studiów
w roku akademickim 2021/2022, a liczba punktów ECTS wymaganych do zaliczenia
semestru studiów realizowanego w roku akademickim 2021/2022 ulega odpowiedniemu
zwiększeniu,
b) zajęcia, których obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na kolejne semestry
studiów w roku akademickim 2021/2022, nie są uwzględniane podczas podejmowania
decyzji o rejestracji na kolejny semestr w trybie określonym w pkt 2,
c) przy wyznaczaniu oceny z przebiegu części studiów, o której mowa w § 40 ust. 4, dla roku
studiów realizowanego w roku akademickim 2020/2021 pomija się zajęcia, których
obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na kolejne semestry studiów w roku
akademickim 2021/2022,
d) przeniesienie terminu realizacji i zaliczenia zajęć na kolejne semestry studiów w roku
akademickim 2021/2022 nie wpływa na terminowość zaliczenia semestrów w roku
akademickim 2020/2021,
e) prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia ustala do dnia 30 września 2021 roku
terminy zaliczenia zajęć, których obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na
kolejne semestry studiów w roku akademickim 2021/2022,
f) student jest obowiązany zaliczyć zajęcia, których obowiązek realizacji i zaliczenia został
przeniesiony na kolejne semestry studiów w roku akademickim 2021/2022, w terminach
ustalonych przez prodziekana ds. kształcenia/z-cę dyrektora ds. kształcenia,
g) w przypadku zajęć, których obowiązek realizacji i zaliczenia został przeniesiony na kolejne
semestry studiów w roku akademickim 2021/2022, nie stosuje się przepisów dotyczących
powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
h) Uczelnia nie pobiera opłat z tytułu przeniesienia terminu realizacji i zaliczenia zajęć na
kolejne semestry studiów w roku akademickim 2021/2022,
7) prowadzący zajęcia, w porozumieniu ze starostami grup, niezwłocznie dostosują terminy
egzaminów do zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021 określonych zarządzeniem
rektora. Prowadzący zajęcia niezwłocznie podadzą ustalone terminy do wiadomości studentów
oraz przekażą je prodziekanowi ds. kształcenia/z-cy dyrektora ds. kształcenia. Przepisów § 41
ust. 3 oraz § 41 ust. 4 zdanie drugie nie stosuje się,
8) studentowi, który z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii
lub innego stanu nadzwyczajnego znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, może zostać
udzielony urlop krótkoterminowy na okres do dwóch tygodni. Urlopu krótkoterminowego
udziela prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia na uzasadniony wniosek
studenta złożony w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie przez prodziekana ds.
kształcenia/z-cę dyrektora ds. kształcenia do dnia 30 września 2021 roku. W okresie urlopu
krótkoterminowego student zachowuje prawa studenta,
9) w przypadku wniosku studenta o udzielenie urlopu w roku akademickim 2020/2021 lub w roku
akademickim 2021/2022 złożonego w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie przez

prodziekana ds. kształcenia/z-cę dyrektora ds. kształcenia do dnia 30 września 2021 roku, nie
stosuje się przepisów § 68 ust. 7 i 8,
10) na uzasadniony wniosek studenta złożony do dnia 31 sierpnia 2021 roku w uzgodnieniu
z prowadzącym pracę prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia w terminie
przekraczającym 3 tygodnie od daty zaliczenia przez studenta ostatniego semestru, nie później
jednak niż do dnia 30 września 2021 roku,
11) do 30 września 2021 roku egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia, studiach
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich odbywa się przed komisją powołaną
przez prodziekana ds. kształcenia/z-cę dyrektora ds. kształcenia, w skład której wchodzi co
najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds.
kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji, a na studiach
drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
również
promotor
i recenzent/recenzenci. Co najmniej jeden członek komisji powinien posiadać tytuł profesora
lub stopień doktora habilitowanego,
12) w przypadku braku możliwości zaliczenia zajęć lub dokonania wpisu zaliczenia do systemu
teleinformatycznego przez prowadzącego zajęcia, w szczególności w wyniku objęcia
prowadzącego zajęcia kwarantanną lub leczeniem szpitalnym, czynności te przeprowadza
prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona,
13) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rektor lub działający z jego
upoważnienia prorektor właściwy do spraw studenckich i kształcenia jest upoważniony do
podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją studiów oraz z wynikającymi z niej
prawami i obowiązkami studentów.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do dnia 30 września 2021 roku.

