
 

Uchwała Nr 53 /2017 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 28 czerwca 2017 roku 

w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Studiów  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 4 Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie (t.j. przyjęty Uchwałą Nr 11/2015 Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 marca 2015 r. z późn. zm.),  

po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

 

W uchwale Nr 14/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 24 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Tytuł uchwały Nr 14/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 24 kwietnia 2015 roku otrzymuje brzmienie: 

 

„Uchwała Nr 14/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 

24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie”. 

 

2. §20 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Uzyskane przez studenta efekty kształcenia w wyniku wcześniejszego zaliczenia 

zajęć na innym kierunku studiów lub innej specjalności w PWSZ w Tarnowie  

lub innej uczelni w tym zagranicznej, zostają uznane i przeniesione, jeżeli w miejsce 

punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów  

i programie kształcenia stwierdzi się zbieżność uzyskanych efektów kształcenia. 

2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od 

studenta średnio 25–30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje 

zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną 

pracę. 
3. Decyzję w sprawie przeniesienia zajęć w przypadkach określonych w § 20 ust. 1 

podejmuje Dyrektor Instytutu na wniosek studenta, po zapoznaniu się 

z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej 

uczelni lub na innym kierunku/specjalności. W celu weryfikacji przedstawionej 

przez studenta dokumentacji, Dyrektor Instytutu może wystąpić z wnioskiem do 

innej uczelni, Instytutu PWSZ w Tarnowie o przesłanie dokumentacji dotyczące 

przebiegu studiów wnioskującego studenta. 

4. Zajęciom zaliczonym w innej uczelni, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę 

punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku 

realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w PWSZ w Tarnowie, z zastrzeżeniem  

o którym mowa w ust.5.  



5. Przeniesienie zajęć w tym praktyk, które realizowane są przez studentów w ramach 

programów wymian odbywa się na podstawie i zgodnie z zatwierdzonym przez 

PWSZ  

w Tarnowie i inną uczelnię bądź instytucję porozumieniem o realizacji części 

programu studiów lub porozumieniu o programie praktyki. 

6. Do kart okresowych osiągnięć studenta, oceny z przenoszonych zajęć wpisuje 

Dyrektor Instytutu.” 

 

 

§ 2. 

 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie upoważnia Rektora do 

ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Tarnowie i zobowiązuje do umieszczenia go na stronie internetowej Uczelni.  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku. 

 


