Uchwała Nr 53 - 2016/2017
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z § 60 pkt 16 Statutu SGGW, Senat
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
W Regulaminie Studiów w SGGW stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 84 -2014/2015 Senatu
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian
w Regulaminie studiów SGGW, zmieniającej Regulamin Studiów w SGGW przyjęty Uchwałą nr
23 - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 marca
2012 r., z uwzględnieniem zmian w Regulaminie Studiów w SGGW wprowadzonych Uchwałami
Senatu SGGW: Nr 57 - 2012/2013 z dnia 25 marca 2013 r. oraz Nr 71 - 2014/2015 z dnia 30 marca
2015,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Punkty ECTS są przyporządkowane modułom
występującym w planie studiów i programie kształcenia, z wyjątkiem zajęć
z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS. O liczbie punktów
przypisanych poszczególnym modułom decyduje rada wydziału.”;
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Liczba punktów ECTS, która umożliwia studentowi
zaliczenie semestru, określona jest w programie studiów.”;
2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Plany studiów, będące elementem opisu procesu
kształcenia, zawierają wykaz modułów zaliczanych w trakcie studiów jako zajęcia
obowiązkowe lub obieralne, a w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej - również zajęcia z wychowania
fizycznego, z podziałem na semestry, wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS,
przy czym zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS. Plany
studiów określają formy zajęć, w jakich realizowane są moduły oraz ich wymiar.”;
3) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Moduły, a w przypadku modułów będących grupą
przedmiotów - przedmioty, realizowane w SGGW rozliczane są jedną oceną końcową.
Oceną końcową jest również znak zaliczenia.”;
b) w ust. 7 dodaje się kolejną linię w brzmieniu: „oraz znak zaliczenia: zaliczone - Z.
Znakiem zaliczenia rozliczane są w szczególności zajęcia z wychowania fizycznego,
praktyka zawodowa, szkolenie biblioteczne, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy.”;
4) w § 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Student, który nie uzyskał określonej w programie dla
danego okresu studiów wymaganej liczby punktów ECTS lub nie uzyskał zaliczenia
zajęć z wychowania fizycznego, może - na swój pisemny wniosek złożony w terminie
7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowej - uzyskać zgodę na warunkowy
wpis na semestr kolejny, o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie
przekracza:
1) 10 punktów ECTS - dla studentów I roku;
2) 12 punktów ECTS - dla studentów kolejnych lat.”;
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5)
6)

7)

8)

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Student powtarzający moduł uczestniczy we wszystkich
formach zajęć z tego modułu.”;
w § 28 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Szczegółowe wytyczne dotyczące pracy
dyplomowej określa zarządzenie Rektora.”;
w § 29:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Końcowy wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny
wymienionej w ust. 2 pkt 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt. 2 i pkt 3.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ocena na dyplomie, w skali określonej w § 19 ust. 7
wystawiana jest w zależności od końcowego wyniku studiów i średniej ocen za studia
zgodnie z zasadą: bardzo dobry (5,0) - końcowy wynik studiów nie niższy niż 4,50
i średnia ocen za studia co najmniej 4,00; dobry plus (4,5) - końcowy wynik studiów
w przedziale 4,25-4,49 i średnia ocen za studia co najmniej 3,75; dobry (4,0) - końcowy
wynik studiów w przedziale 3,75-4,24 i średnia ocen za studia co najmniej 3,50;
dostateczny plus (3,5) - końcowy wynik studiów w przedziale 3,50-3,74 i średnia ocen
za studia co najmniej 3,25; dostateczny (3,0) - w pozostałych przypadkach.”;
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zasada opisana w ust. 4 dotyczy wpisu do dyplomu, we
wszystkich innych zaświadczeniach podaje się końcowy wynik studiów z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania matematycznego.”;
w § 30
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Na kierunku weterynaria, na którym studia nie kończą
się obroną pracy dyplomowej, końcowy wynik studiów jest średnią za studia. Ocena
na dyplomie, w skali określonej w § 19 ust. 7 wystawiana jest zgodnie z zasadą: bardzo
dobry (5,0) - przy średniej ocen za studia co najmniej 4,01; dobry plus (4,5) - przy
średniej ocen za studia w przedziale 3,75-4,00; dobry (4,0) - przy średniej ocen
za studia w przedziale 3,51-3,74; dostateczny plus (3,5) - przy średniej ocen za studia
w przedziale 3,25-3,50; dostateczny (3,0) - przy średniej ocen za studia do 3,24”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zasada opisana w ust. 3 dotyczy wpisu do dyplomu, we
wszystkich innych zaświadczeniach podaje się końcowy wynik studiów z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania matematycznego.”;
w § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dyplom uznania od Rektora, przyznany na wniosek
rady wydziału, może otrzymać absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) dla absolwentów:
a) jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria - uzyskał średnią ocenę
za studia nie niższą niż 4,5;
b) pozostałych kierunków studiów - uzyskał średnią ocenę za studia nie niższą niż 4,75
oraz obie oceny bardzo dobre z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego;
2) wyróżniał się w trakcie studiów szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi,
sportowymi lub aktywnością na rzecz środowiska akademickiego;
3) postępował zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującymi w SGGW.”.

§2
1. Tekst jednolity Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
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