ZAKRES I UZASADNIENIE ZMIANY REGULAMINU STUDIÓW

Impuls do wprowadzenia zmian do aktualnie obowiązującego Regulaminu studiów pojawił się
w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i czasowymi ograniczeniami funkcjonowania
Uczelni wprowadzonymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
Możliwość wprowadzenia zmiany do regulaminu studiów w tym wyjątkowym trybie, tj. po
upływie ustawowego terminu (co do zasady 5 miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku
akademickiego, czyli do końca kwietnia) pojawiła się w związku z wejściem w życie z dniem
18 kwietnia br. art. 79 ust. 6 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.), który przewiduje, że do dnia 30 września 2020 r. do zmiany regulaminu studiów
nie stosuje się art. 75 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, zaś termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 3 dni
robocze. Zmiany regulaminu studiów przyjęte w tym trybie mogą obowiązywać jednak nie
dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
W związku z powyższym, mając na uwadze wszelkie ograniczenia związane z nadzwyczajnym
stanem funkcjonowania Uczelni oraz utrudnieniami, które już wystąpiły albo mogą wystąpić w
związku z realizacją obowiązków wynikających z obowiązujących programów studiów, ze
względu na daleko idące zmiany w organizacji zajęć w bieżącym roku akademickim oraz
możliwość uzyskiwania zaliczeń i egzaminów z niektórych przedmiotów i modułów zajęć (w
szczególności praktyk zawodowych) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów
oraz kadry akademickiej i administracyjnej, zdecydowano się wprowadzić zmiany do
Regulaminu studiów w postaci przepisów epizodycznych, które mają na celu umożliwienie
studentom kontynuację studiów.
Zmiany te przewidują w szczególności:
‒

upoważnienie dla Prorektora ds. Kształcenia do podejmowania decyzji w sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie studiów w okresie obowiązywania na terenie Polski
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, oraz do dnia 30 września br., a także
do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia
w ramach studiów wyższych, w tym w szczególności w zakresie wydłużania wszelkich
terminów wynikających z Regulaminu (m.in. w zakresie składania prac dyplomowych oraz
terminów zaliczenia semestru studiów realizowanego w semestrze letnim w roku
akademickim 2019/2020);

‒

możliwość składania we wszystkich indywidualnych sprawach studentów wniosków za
pośrednictwem poczty elektronicznej AGH;

‒

możliwość odstępstw od zasad organizacji roku akademickiego
szczególności w zakresie uelastycznienia letniej sesji egzaminacyjnej;

‒

możliwość zmian w zakresie ustalania harmonogramów zaliczeń kończących zajęcia oraz
harmonogramów egzaminów, a także zasad przeprowadzania centralnych egzaminów
z języka obcego;

‒

możliwość odstępstw od tygodniowego wymiaru zajęć oraz dopuszczenie zmian w
harmonogramach zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020;

2019/2020,

w

‒

możliwość organizacji zaliczeń kończących zajęcia, egzaminów oraz egzaminów
dyplomowych w trybie zdalnym na zasadach określonych w wytycznych Prorektora ds.
Kształcenia;

‒

zwiększenie możliwości przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS) oraz
urlopów od zajęć;

‒

możliwość wyłączenia lub zmiany ograniczeń wynikających z semestrów kontrolnych;

‒

możliwość odmiennej organizacji sposobu realizacji praktyk zawodowych;

‒

możliwość przesunięcia niektórych obowiązków wynikających z programu studiów
realizowanych w semestrze letnim w bieżącym roku akademickim (modułów zajęć bądź
przedmiotów, w tym praktyk zawodowych i zajęć terenowych) na kolejny semestr
studiów, bez zwiększania deficytu punktów ECTS;

‒

wydłużenia czasu na rozliczenie semestru letniego realizowanego w roku akademickim
2019/2020 (zaliczeń semestrów i wpisów na kolejny semestr);

‒

zmiany terminu ustalania organizacji kolejnego roku akademickiego 2020/2021.
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