
 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 87/2012/2013 

 

z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

 
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Kazimierza          

Wielkiego 

 

Na podstawie § 43 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

uchwala się, co następuje: 

1. W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy                  

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 5 skreśla się słowa „w zakładce USOS Web”, 

2) w § 7 ust. 3 lit. c dodaje się słowa „na ich wniosek”, 

3) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Indywidualna organizacja studiów może polegać                     

w szczególności na zmianach w sekwencyjnym systemie zajęć i egzaminów lub              

modyfikacji w zakresie formy zaliczeń i egzaminów. Zmiany te należy ustalić ze             

wszystkimi prowadzącymi zajęcia na danym kierunku studiów w semestrze/roku 

akademickim. Wymóg ten nie dotyczy uczestników programów wymiany studentów”, 

4) § 17 ust. 4 lit. e otrzymuje brzmienie: „są uczestnikami programów wymiany                     

studentów”, 

5) w § 19 ust. 4 po słowie „indeksu” dodaje się słowa „(jeśli jego posiadanie jest                            

w Uniwersytecie obowiązkiem), karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu                  

zaliczeń zamieszczonego w USOS”, 

6) w § 19 ust. 12 zd. 2 słowo „głosu” zastępuje się słowami „podejmowania decyzji”, 

7) w § 22 ust. 2 słowo „3” zastępuje się słowem „7”, 

8) w § 29 ust. 3 słowa „ust. 1-9” zastępuje się słowami „ust. 1-10 i 12-13”, 

9) w § 38 ust. 6 słowo „trzy” zastępuje się słowem „dwa”, 

10) w § 39 ust. 3 po słowie „kierownik” dodaje się słowa „lub zastępca kierownika”, 

11) w § 40 ust. 1 po słowie „założonych” dodaje się słowa „dla niego”. 

2. Uchyla się pkt. 2 uchwały Senatu nr 58/2009/2010 z dnia 30 marca 2010 r. 

3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 października 2013 r. 

 

 

 

    Zgodność z protokołem stwierdzam     Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Sylwia Chojecka            prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 

 

 

     Egzemplarz Nr 1/7/2012/2013  


