PODSTAWY PRAWNE
PODANIE O URLOP DŁUGOTERMINOWY SEMESTRALNY NA UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI
W NAUCE
Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
1. Student może uzyskać urlop od zajęć w uczelni na zasadach i w trybie określonym w regulaminie
studiów,
2. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub
przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.
Zgodnie z §35 Regulaminu Studiów w Politechnice Śląskiej:
1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu, w tym: zdrowotnego, losowego lub na uzupełnienie
zaległości w nauce:
1) krótkoterminowego do sześciu tygodni,
2) długoterminowego: semestralnego lub rocznego.
2. Dziekan może przyznać urlop zdrowotny na podstawie opinii akademickiej komisji lekarskiej,
określającej okres niezdolności do wypełniania obowiązków studenta.
3. Okresu przebywania na urlopie nie wlicza się do planowego okresu studiów.
4. Udzielenie urlopu długoterminowego jest możliwe po zaliczeniu I semestru studiów. Okres urlopu
przedłuża termin ukończenia studiów.
5. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia roku
studiów.
6. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, z ograniczeniami określonymi przepisami
o pomocy materialnej.
7. Studentowi przebywającemu na urlopie, dziekan może wyrazić zgodę na zaliczanie awansem
niektórych przedmiotów, z tym, że student zobowiązany jest uzyskać zaliczenia z tych przedmiotów.

PODANIE O ZGODĘ NA REALIZACJĘ AWANSEM WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW
Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2, p. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Studiów Politechniki
Śląskiej §35, p. 7:
„Studentowi przebywającemu na urlopie, dziekan może wyrazić zgodę na zaliczanie awansem niektórych
przedmiotów, z tym, że student zobowiązany jest uzyskać zaliczenia z tych przedmiotów.”

PODANIE O URLOP LOSOWY
Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
1. Student może uzyskać urlop od zajęć w uczelni na zasadach i w trybie określonym w regulaminie
studiów,
2. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub
przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.
Zgodnie z §35 Regulaminu Studiów w Politechnice Śląskiej:
1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu, w tym: zdrowotnego, losowego lub na uzupełnienie
zaległości w nauce:
1) krótkoterminowego do sześciu tygodni,
2) długoterminowego: semestralnego lub rocznego.
2. Dziekan może przyznać urlop zdrowotny na podstawie opinii akademickiej komisji lekarskiej,
określającej okres niezdolności do wypełniania obowiązków studenta.

3. Okresu przebywania na urlopie nie wlicza się do planowego okresu studiów.
4. Udzielenie urlopu długoterminowego jest możliwe po zaliczeniu I semestru studiów. Okres urlopu
przedłuża termin ukończenia studiów.
5. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia roku
studiów.
6. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, z ograniczeniami określonymi przepisami
o pomocy materialnej.
7. Studentowi przebywającemu na urlopie, dziekan może wyrazić zgodę na zaliczanie awansem
niektórych przedmiotów, z tym, że student zobowiązany jest uzyskać zaliczenia z tych przedmiotów.

PODANIE O URLOP ZDROWOTNY
Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
1. Student może uzyskać urlop od zajęć w uczelni na zasadach i w trybie określonym w regulaminie
studiów,
2. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub
przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.
Zgodnie z §35 Regulaminu Studiów w Politechnice Śląskiej:
1. Dziekan może udzielić studentowi urlopu, w tym: zdrowotnego, losowego lub na uzupełnienie
zaległości w nauce:
1) krótkoterminowego do sześciu tygodni,
2) długoterminowego: semestralnego lub rocznego.
2. Dziekan może przyznać urlop zdrowotny na podstawie opinii akademickiej komisji lekarskiej,
określającej okres niezdolności do wypełniania obowiązków studenta.
3. Okresu przebywania na urlopie nie wlicza się do planowego okresu studiów.
4. Udzielenie urlopu długoterminowego jest możliwe po zaliczeniu I semestru studiów. Okres urlopu
przedłuża termin ukończenia studiów.
5. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia roku
studiów.
6. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, z ograniczeniami określonymi przepisami
o pomocy materialnej.
7. Studentowi przebywającemu na urlopie, dziekan może wyrazić zgodę na zaliczanie awansem
niektórych przedmiotów, z tym, że student zobowiązany jest uzyskać zaliczenia z tych przedmiotów.

PODANIE O WPIS WARUNKOWY
Zgodnie z działem IV, art. 160 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
1) organizację i tok studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki studenta określa regulamin
studiów,
Zgodnie z §32 Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej:
3. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest:
1) uzyskanie przez studenta co najmniej 80% punktów z przedmiotów, przewidzianych
w programie kształcenia w każdym z poprzednich semestrów,
2) zaliczenie zajęć dydaktycznych, praktyk i innych obowiązków przewidzianych w planie studiów,
z opóźnieniem nieprzekraczającym 1 roku w stosunku do planu studiów przy czym
uzupełnianie zaległości winno być zgodne z planem studiów danego kierunku.
Zgodnie z §30, p. 3 Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej:
Rada Wydziału może wyznaczyć przedmioty, których zaliczenie jest obowiązkowe w danym okresie
rozliczeniowym.

PODANIE O WZNOWIENIE STUDIÓW
Zgodnie z §9 ust. 2 Regulaminu Studiów student, który po uzyskaniu rejestracji na drugi semestr z wymaganą
liczbą punktów ECTS przerwał studia lub został skreślony z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie
studiów. Wznowienie studiów następuje, na zasadach obowiązujących w chwili podjęcia decyzji przez
dziekana. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic
w programach kształcenia studenta wznawiającego studia.
Zgodnie z §31 ust. 1 Regulaminu Studiów okresem rozliczeniowym jest semestr przy założeniu że:
1. liczba punktów w każdym semestrze studiów stacjonarnych wynosi od 27 do 33,
2. liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego na studiach stacjonarnych
wynosi nie mniej niż 60.

