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UCHWAŁA 847/I/1
SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, w
związku z art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z
2021 r. poz. 478) postanawia, co następuje:

§ 1
Zmienia  się  Regulaminu  studiów Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła  II wprowadzony
uchwałą Senatu KUL z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (805/II/1, Monitor KUL poz. 197/2019 ze zm.) w następujący
sposób:

1) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student, po uzyskaniu zgody dziekana, może zaliczać wybrane zajęcia nieobjęte programem studiów na
danym kierunku  z  zachowaniem systemu ECTS.  W momencie  zakodowania  tych  zajęć  stają  się  one
obowiązkowe,  zostają  wpisane  do  indeksu elektronicznego,  a  ich  zaliczenie  jest  warunkiem zaliczenia
semestru.”

2) skreślenie ust. 3 w § 19;
3) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Student  KUL  może  przenieść  się  do  innej  szkoły  wyższej,  o  ile  wypełnił  wszystkie  obowiązki
wynikające z przepisów obowiązujących na KUL, a także o ile nie toczy się wobec niego postępowanie
dyscyplinarne, co potwierdza dziekan na wniosek studenta. Przeniesienie studenta do innej szkoły wyższej
jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów w Uniwersytecie.”

4) § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Student  drugiego kierunku może uzyskać  zaliczenie  przedmiotów objętych programem studiów na
podstawie zaliczeń uzyskanych z tych przedmiotów na kierunku podstawowym, na wniosek złożony w
terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze studiów. Decyzję o zaliczeniu poszczególnych
przedmiotów podejmuje dziekan, z zastrzeżeniem, że uznaniu podlegają zaliczenia i egzaminy złożone na



ocenę co najmniej dobrą, z wyłączeniem przedmiotów zaliczanych w trybie egzaminów poprawkowych,
pod warunkiem stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.”

5) § 21 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W wypadku dłuższej nieobecności prowadzącego zajęcia dziekan wyznacza innego prowadzącego do
zaliczenia zajęć, w tym do przeprowadzenia egzaminu.”

6) § 21 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.  W przypadku  przekraczającej  30% liczby  godzin  nieusprawiedliwionej  nieobecności  studenta  na
zajęciach prowadzący może odmówić zaliczenia przedmiotu lub nie dopuścić studenta do egzaminu. W
takim wypadku student otrzymuje dwóję dziekańską, w odniesieniu do której nie przysługuje egzamin ani
zaliczenie poprawkowe.”

7) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Terminy egzaminów ustala  dziekan po zasięgnięciu  opinii  starostów poszczególnych lat  studiów i
podaje do wiadomości na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji.”

8) § 26 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego;”

9) w § 26 ust. 2 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.”

10) § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  W  stosunku  do  studenta,  który  nie  zaliczył  pierwszego  semestru,  dziekan  wydaje  decyzję  o
skreśleniu z listy studentów”. 

11) § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Student,  który  powtarza  semestr,  jest  zobowiązany  do  złożenia  egzaminów i  uzyskania  zaliczeń
wszystkich  zajęć  przewidzianych  programem  studiów.  Na  wniosek  studenta,  złożony  w  terminie  3
tygodni  od  rozpoczęcia  zajęć  w  tym  semestrze,  dziekan  podejmuje  decyzję  o  uznaniu  zaliczeń  i
egzaminów złożonych na ocenę co najmniej dobrą, z wyłączeniem przedmiotów zaliczanych w trybie
egzaminów poprawkowych, pod warunkiem stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.”

12) w § 29 ust. 1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) kształceniem cudzoziemców.”

13) w §§ 23 ust. 1, 36 ust. 1 słowa „w dziekanacie” zamienia się na „w sekretariacie wydziału”.

14) w §§ 15 ust. 1 pkt 8), 25 ust. 5 słowo „dziekanat” zamienia się na „sekretariat wydziału”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 
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