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Uchwała Nr 74 – 2021/2022 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku  z art. 75 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), Senat Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1
W Regulaminie Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 76-2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Studiów w SGGW wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów 

wykonawczych do tej ustawy;”;

b) w ust. 2:

-  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) moduł – przedmiot, grupę przedmiotów, zajęcia lub grupę zajęć, w tym również zajęcia 

prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej, praktykę zawodową;”;

- uchyla się pkt 7;

- dotychczasową treść pkt 8 i pkt 9 oznacza się kolejno jako pkt 7 i pkt 8;

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

,,8) student z niepełnosprawnością – studenta posiadającego orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn zm.);”;
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 dotychczasową treść pkt 10 - 13 oznacza się kolejno jako pkt 9 - 12;

2) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Decyzje administracyjne i inne rozstrzygnięcia (pozostałe decyzje niebędące decyzjami 

administracyjnymi) w indywidualnych sprawach studenckich podejmuje prodziekan, 

z zastrzeżeniem ust. 6.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Od decyzji prodziekana niebędącej decyzją administracyjną studentowi przysługuje 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się do prodziekana, który wydał 

zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W przypadku utrzymania 

decyzji w mocy po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez prodziekana, studentowi służy 

odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna i nie służy od niej żaden środek 

zaskarżenia. Do wniesienia odwołania ust. 4 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”;

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu :

,,6. Od decyzji prorektora w sprawach określonych w § 23 ust. 3, niebędących decyzją 

administracyjną, osobie ubiegającej się o wznowienie studiów przysługuje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany do rektora za pośrednictwem prorektora, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna i nie służy od 

niej żaden środek zaskarżenia”;

3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Przebieg studiów dokumentowany jest w teczce studenta oraz w systemie 

informatycznym. Osoba odpowiedzialna za moduł, na prośbę studenta, wpisuje ocenę do 

indeksu. Indeks nie służy dokumentowaniu przebiegu studiów”;

4) w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Rodzajami zajęć dydaktycznych w SGGW są w szczególności: wykłady, ćwiczenia 

audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia terenowe, praktyki 

zawodowe.”;

5) w § 9: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Zaliczenia modułu związanego z odbyciem praktyki zawodowej dokonuje prodziekan 

lub koordynator praktyk upoważniony pisemnie przez dziekana, na podstawie dokumentów 

określonych w regulaminie praktyk, o którym mowa w ust. 3, 

z zastrzeżeniem ust. 5”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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,, 5. Prodziekan lub upoważniony przez dziekana koordynator może:

 „1) na wniosek studenta uznać praktykę za odbytą w całości lub w części, 

na podstawie udziału studenta w pracach obozu naukowego, szkoły letniej itp., 

pod warunkiem osiągnięcia przez studenta we wskazanych i udokumentowanych pracach 

efektów uczenia się zakładanych dla modułu związanego z odbyciem praktyki zawodowej”;

2) na wniosek studenta z niepełnosprawnością, złożony przed terminem realizacji modułu 

związanego z odbyciem praktyki zawodowej wskazanym w planie studiów, ustalić inny niż 

przyjęty w regulaminie praktyk, o którym mowa w ust. 3, sposób i tryb odbywania praktyk.”;

6) w § 10:

a)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych semestr trwa 15 tygodni, a sesje 

zaliczeniowe nie krócej niż jeden tydzień. Plan ostatniego semestru studiów stacjonarnych 

kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera może przewidywać semestr 

krótszy.”;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,,7. Na studiach niestacjonarnych każdy semestr obejmuje co najmniej pięć zjazdów 

o wymiarze od 2 do 4 dni każdy. Terminy zjazdów i sesji na studiach niestacjonarnych ustala 

dziekan, biorąc pod uwagę organizację roku akademickiego, i podaje do wiadomości 

studentów nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze”;

7) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób 

z niepełnosprawnościami. Osoby pomagające studentom z niepełnosprawnością powinny 

mieć zgodę na uczestniczenie w zajęciach. Zgody udziela prodziekan.”;

8) w § 19 w ust 2:

a) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem;

b)  dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) korzystanie w komunikacji z jednostkami organizacyjnymi SGGW z nadanego 

studentowi przez SGGW adresu poczty elektronicznej w domenie sggw.edu.pl, w tym 

odczytywanie kierowanych przez jednostki organizacyjne SGGW na ten adres 

wiadomości.”;

9) w § 21:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Student, o którym mowa w ust. 2-3, wraz z podaniem o przyjęcie, skierowanym do 

prodziekana wydziału przyjmującego, składanym przed rozpoczęciem semestru, na który 
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przeniesienie miałoby nastąpić i w terminie umożliwiającym rozpoczęcie studiów w tym 

semestrze, przedkłada zgodę i opinię właściwej osoby kierującej jednostką organizacyjną 

uczelni, w której studiował oraz dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Punkty ECTS uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów, oceny i moduły mogą 

zostać uznane w całości w miejsce modułów w programie studiów kierunku, na który student 

się przenosi, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla modułów objętych 

programem studiów w obu uczelniach.”;

10) w § 22

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Wnioski o zmianę kierunku lub formy studiów składane są przed rozpoczęciem 

semestru, od którego zmiana ta miałaby obowiązywać i w terminie umożliwiającym 

rozpoczęcie studiów w tym semestrze.”;

11) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. [Wznowienie]

1. Student SGGW, który po zaliczeniu co najmniej jednego pełnego okresu studiów został 

prawomocnie skreślony z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów 

w SGGW na kierunku, z którego został skreślony. 

2. Jeśli okres pomiędzy prawomocnym skreśleniem z listy studentów a datą wpływu wniosku 

o wznowienie studiów wynosi do 3 lat – rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia dokonuje 

prodziekan. Prodziekan może wznowić studia tylko raz.

3. Jeśli okres pomiędzy prawomocnym skreśleniem z listy studentów a datą wpływu wniosku 

o wznowienie studiów wynosi od 3 do 5 lat - rozstrzygnięcia dokonuje właściwy prorektor. 

Prorektor może wznowić studia tylko raz. 

4. Wznowienie studiów nie jest możliwe, w przypadku:

1) gdy dany kierunek studiów nie jest już prowadzony, z zastrzeżeniem ust. 5,

2) gdy skreślenie z listy studentów nastąpiło z powodu braku postępów w nauce, 

3) gdy skreślenie z listy studentów nastąpiło z powodu ukarania karą dyscyplinarną 

wydalenia z SGGW,

4) upływu terminu lub wyczerpaniu limitów wznowień, o których mowa w ust. 2 i 3,

5) gdy po skreśleniu z listy studentów nie został dopełniony przez studenta obowiązek 

rozliczenia się ze zobowiązań finansowych wobec Uczelni.



5

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wznowienie studiów może nastąpić 

na kierunek pokrewny, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla obu kierunków 

lub na inną formę studiów. Ewentualne rozbieżności w wymiarze nieprzekraczającym 

30 punktów ECTS muszą zostać przez studenta uzupełnione. 

6. Wznowienie następuje nie wcześniej niż od następnego roku akademickiego po dacie 

skreślenia, z zastrzeżeniem ust. 9. Wnioski o wznowienie studiów składane są przed 

rozpoczęciem semestru, na który wznowienie miałoby nastąpić i w terminie 

umożliwiającym rozpoczęcie studiów w tym semestrze, przy czym nie dotyczy to wniosków, 

o których mowa w ust. 9. 

7. Prodziekan w każdym przypadku określa warunki wznowienia, w tym różnice między 

osiągniętymi do dnia skreślenia z listy studentów efektami uczenia się wynikającymi 

z zaliczenia określonych modułów i przypisanej im liczby punktów ECTS 

a przewidzianymi programem studiów obowiązującym w dniu wznowienia oraz semestr, na 

który następuje wznowienie. Przepisy § 21 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

8. Po wznowieniu student studiuje według aktualnie obowiązującego programu studiów.

9. Osoba, która została prawomocnie skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy 

dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w określonym terminie może uzyskać zgodę na 

wznowienie studiów w terminie innym niż określony w ust. 6, z zachowaniem postanowień 

ust. 1-3 i ust. 4 pkt 1. W przypadku, gdy nie występują różnice w programie studiów 

obowiązującym w czasie skreślenia z listy studentów a programem, o którym mowa w ust. 

8, wznowienie następuje na ostatni semestr studiów z obowiązkiem przygotowania pracy 

dyplomowej.”;

12) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wniosek studenta z niepełnosprawnością, formy zaliczenia modułu mogą zostać 

dostosowane do jego możliwości wynikających z niepełnosprawności. W zaliczeniach 

i egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób 

z niepełnosprawnościami. Osoby pomagające studentom z niepełnosprawnością powinny 

mieć zgodę na uczestniczenie w zaliczeniach i egzaminach. Zgody udziela prodziekan. 

Zaliczający ma prawo odmówić udziału asystenta osoby z niepełnosprawnością 

w zaliczeniu lub egzaminie w sytuacji, gdy asystentem jest osoba merytorycznie bądź 

zawodowo związana z modułem, z którego egzamin jest przeprowadzany.;

13) w § 27:

a)  ust 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. W przypadku:

1) niezaliczenia modułu przez studenta w trybie określonym w § 25 lub

2) gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia  nieprawidłowości w toku 

przeprowadzania zaliczenia modułu

– może być on zaliczony komisyjnie. O przeprowadzeniu zaliczenia komisyjnego decyduje 

prodziekan na umotywowany, pisemny wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników zaliczeń modułu, lub z inicjatywy własnej prodziekana.”;

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,8. W przypadku nieuzyskania zaliczenia komisyjnego lub nieprzystąpienia do zaliczenia 

komisyjnego bez usprawiedliwienia – co jest równoznaczne z niezaliczeniem modułu – 

prodziekan może podjąć decyzję zgodnie z § 28 lub § 29.”;

14) w § 28:

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 następny, 

o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS nie przekracza:

1) 10 punktów ECTS – dla studentów pierwszego roku;

2) 12 punktów ECTS – dla studentów kolejnych lat.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W trakcie realizacji semestrów, na które nastąpił wpis warunkowy, o którym mowa 

w ust. 1, student zobowiązany jest do powtórzenia modułów, których niezaliczenie było 

powodem tej rejestracji. Prodziekan udzielając studentowi rejestracji warunkowej wyznacza 

terminy zaliczenia modułów powtarzanych. W przypadku niezaliczenia modułów 

powtarzanych student nie może uzyskać kolejnego wpisu warunkowego 

na następny semestr. Prodziekan może wówczas zastosować przepisy § 29 ust. 5 pkt 2.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Jeśli deficyt punktów jest wyższy niż limit określony w ust. 1 lub w przypadku 

niezaliczenia modułów powtarzanych, o których mowa w ust. 2, student może wnioskować 

o powtarzanie semestru. Powtarzanie semestru  nie dotyczy semestru pierwszego. Pisemny 

wniosek w tej sprawie student składa w ciągu 7 dni od zakończenia poprawkowej sesji 

zaliczeniowej. W przypadku nieuzyskania zaliczeń w ramach powtarzania semestru, student 

nie może uzyskać rejestracji na następny semestr.”.
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15) w § 29 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) stopień realizacji planu studiów i programu studiów wyklucza możliwość zaliczenia 

semestru, w szczególności jeśli wynika to z nieobecności studenta, o której mowa w § 11 

ust. 1 lub ust. 2;”. 

16) w § 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prodziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć, trwającego jeden semestr lub 

jeden rok akademicki. Nie udziela się urlopu studentowi, który zaliczył ostatni semestr 

studiów, z wyłączeniem urlopu wskazanego w § 31 ust. 1 pkt 1.”;

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,8. Urlop, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 3 może być udzielony tylko raz w trakcie 

trwania studiów, również na okres krótszy niż określony w ust. 1 Weryfikacja wszystkich 

efektów uczenia się przypisanych modułom, do której przystąpienia student uzyskał zgodę, 

następuje do końca okresu, tj. do końca poprawkowej sesji zaliczeniowej, na który urlop ten 

był udzielony.”;

17) w § 33:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Praca dyplomowa licencjacka, inżynierska, magisterska wykonywane są przez studenta 

pod kierunkiem osoby posiadającej co najmniej stopień doktora. Za zgodą właściwej rady 

programowej promotorem pracy może być osoba spoza wspólnoty SGGW, 

z zastrzeżeniem zdania pierwszego.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Student powinien wybrać temat pracy dyplomowej magisterskiej nie później niż jeden 

rok, a pracy dyplomowej inżynierskiej, licencjackiej nie później niż jeden semestr przed 

planowym terminem ukończenia studiów.”; 

18) w § 34:

a) uchyla się ust. 4;

b)  dotychczasową treść ust. 5 i  ust. 6 oznacza się kolejno jako ust. 4 i ust. 5;

19) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i może być przeprowadzony 

na wniosek studenta i po uzyskaniu zgody prodziekana:

1) w języku obcym,

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na zasadach wskazanych 

w zarządzeniu Rektora. 
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Przepisy § 26 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

20) w § 38 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3). złożył pracę dyplomową zgodnie z terminami określonymi w § 34 ust. 1, jeśli program 

studiów przewiduje pracę dyplomową;”.

§ 2

1. Tekst jednolity Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w Regulaminie Studiów, o których mowa w § 1, wchodzą w życie z dniem 

1 października 2022 r., pod warunkiem, iż zostaną zaakceptowane przez Samorząd 

Studentów SGGW. 

§ 3

1. Zmiany w Regulaminie Studiów, o których mowa w § 1 obowiązują wszystkich studentów 

SGGW, niezależnie od tego, w którym roku akademickim rozpoczęli studia. 

2. Uprawnienia nabyte na podstawie decyzji i rozstrzygnięć organów Uczelni podjętych przed 

dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie Studiów, o których mowa w § 1, pozostają w 

mocy. 

§ 4

Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu 

Studiów, o których mowa w § 1, zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6

Zobowiązuje się Rektora do niezwłocznego przekazania zmian do Regulaminu Studiów,

o których mowa w § 1, w formie zawartej w załączniku do niniejszej uchwały, do zaopiniowana 

przez Samorząd Studentów SGGW. 

Rektor
 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Michał Zasada
    /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
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