
UCHWAŁA  

 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr T.0022.31.2021 

z dnia 26 kwietnia 2021 roku  

 

w sprawie  

zmiany Regulaminu Studiów Wyższych  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

 

 

Działając na podstawie art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 45/2019 z dnia 8 

lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Wyższych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie („Regulamin Studiów”): 

 

1. W §1 ust. 4 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

 

„11) dziekanacie - należy przez to rozumieć dziekanat danego kolegium lub inną jednostkę 

organizacyjną zajmującą się obsługą studentów, w tym w szczególności obsługą 

w zakresie dokumentacji przebiegu studiów, wskazaną w obowiązującym Regulaminie 

Organizacyjnym Uczelni.” 

 

2. §4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Rok akademicki obejmuje:  

1) dwie sesje egzaminacyjne i dwie sesje poprawkowe, przy czym sesje 

egzaminacyjne oraz letnia sesja poprawkowa nie mogą trwać krócej niż dwa 

tygodnie, a zimowa sesja poprawkowa nie może trwać krócej niż jeden tydzień.” 

 

3. §4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Szczegółową organizację roku akademickiego z uwzględnieniem terminów sesji 

egzaminacyjnych, terminów sesji poprawkowych, przerw świątecznych, przerwy 

semestralnej, a także dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych określa Rektor w 

drodze zarządzenia, co najmniej na trzy miesiące przed jego rozpoczęciem. 

4.a Zimowa sesja poprawkowa nie powinna pokrywać się z okresem realizacji zajęć 

dydaktycznych.” 

 

4. W §3 ust. 7 i 8 oraz w §17 ust. 2 nazwę „Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych” zastępuje się 

nazwą „Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami”, w odpowiednim przypadku. 

 

5. W §7 ust. 8 słowa „na innym wydziale” zastępuje się nazwą słowami „w innym Instytucie”. 

 

6. Dodaje się §10a w brzmieniu: 

 

„W Uczelni może być realizowany tutoring akademicki, na zasadach określonych przez 

Rektora.” 



 

7. §32 otrzymuje brzmienie: 

 

„W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uniwersytet sporządza i wydaje 

absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz dwa ich 

odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów odpis dyplomu lub 

suplementu do dyplomu w języku obcym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 77 ust. 2 

ustawy.”   

 

8. Dotychczasowy §39 otrzymuje brzmienie: 

 

„W przypadku studiów wspólnych realizowanych z innymi podmiotami, Regulamin Studiów 

będzie miał zastosowanie w zakresie określonym w stosownych regulacjach dotyczących 

współpracy stron.”  

 

9. §36-§40 otrzymują kolejno numerację: §33, §34, §35, §36, §37.  

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2021/2022. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

     

 REKTOR  

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


