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UCHWAŁA NR 15/2022
SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów
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 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ
z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), 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.), po § 73b
dodaje się § 73c i § 73d w następującym brzmieniu:
„§ 73c
1. Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583),
studentowi Politechniki Śląskiej, który w dniu 24 lutego 2022 r. był studentem uczelni działającej na
terytorium Ukrainy, rektor z urzędu może udzielić urlopu losowego.
2. Do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 68 ust. 2 i 10.
3. Urlopu udzielonego w trybie określonym w ust. 1 nie wlicza się do maksymalnego wymiaru urlopów
określonego w § 68 ust. 8.
4. W okresie urlopu udzielonego w trybie określonym w ust. 1 student może przystępować do zaliczeń
i egzaminów, w tym również z semestrów wyższych niż aktualny semestr studiów studenta.
5. Student, o którym mowa w ust. 1, przyjęty na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku
akademickiego 2021/2022 może potwierdzić złożenie ślubowania w Systemie Teleinformatycznym do
31 października 2022 roku.
6. W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych mogą
być prowadzone łącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia odbywania studiów przez osoby,
o których mowa w ust. 1.
§ 73d
1. Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583),
którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy
oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie
studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi
okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą
zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.
2. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, o której mowa w ust. 1, przeprowadza komisja powołana
przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, składająca się ze specjalistów z zakresu
weryfikowanych efektów.
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3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się student, o którym
mowa w ust. 1, może zostać zobowiązany do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk
zawodowych.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor PŚ: A. Mężyk
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