
Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych  UŁ nr 48 

podjęta na posiedzeniu w dniu  24.09.2019 r. w roku akademickim 2019/2020 

w sprawie: uzupełnień do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą 

nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. 

Na podstawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 449 

Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.  Rada Wydziału uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Na Wydziale Nauk Geograficznych obowiązuje semestralny system rozliczania roku 

akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na wszystkich latach 

studiów. 

2. Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach, niezależnie od ich formy i 

roku studiów. Jednak osoba prowadząca zajęcia, biorąc pod uwagę charakter zajęć i 

możliwości zrealizowania przez studentów zakładanych efektów uczenia się, może także 

ustalić zajęcia jako nieobowiązkowe, ale powinna to zapisać w sylabusie przedmiotowym 

i przekazać studentom na pierwszych zajęciach. 

3. Student, który nie uzyskał zaliczenia pierwszego semestru studiów zostaje skreślony z 

listy studentów i może studia rozpocząć ponownie po przejściu kolejnej procedury 

rekrutacyjnej. 

4. Możliwe jest warunkowe zaliczenie semestru, ale warunek może dotyczyć maksymalnie 

dwóch przedmiotów w roku akademickim, z wyjątkiem przedmiotów z dwóch ostatnich 

semestrów studiów. Niezaliczenie przedmiotu w dwóch ostatnich semestrach studiów 

wymaga powtarzania roku. 

4a. Nie ma możliwości warunkowego zaliczenia seminarium dyplomowego. 

4b. Student może powtarzać ten sam semestr (z wykluczeniem pierwszego semestru 

studiów) nie więcej niż dwa razy. 

5. Student może ubiegać się o przedłużenie sesji poprawkowej o dwa tygodnie w 

uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach. 

6. Student może ubiegać się o warunkowe zaliczenie lub powtarzanie semestru w terminie 

do siedmiu dni od zakończenia sesji poprawkowej. 

7. O indywidualny plan i program studiów (IPS) mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli I 

semestr studiów i osiągnęli minimalną średnią ocen co najmniej 4,5.  

8. W przypadku odmowy zaliczenia przedmiotu wieloskładowego przez koordynatora z 

powodu braku zaliczenia z jednej części składowej, o której mowa w § 41 Regulaminu 

studiów w UŁ, studentowi przysługuje prawo odwołania do dziekana. Dziekan po 

zapoznaniu się z sytuacją, w uzasadnionych przypadkach może zarządzić zaliczenie 

komisyjne  części składowej przedmiotu, które odbywa sie na takich samych zasadach, 

jak egzamin komisyjny. 

9. Praca dyplomowa jest przedstawiona w formie pisemnej monografii, rozprawy bądź 

projektu. 



10. Za zgodą promotora student może przygotować pracę dyplomową w języku angielskim. 

11. Zakres wymagań egzaminacyjnych na egzaminie dyplomowym jest zgodny z zakresem 

programu i efektami uczenia się dla danego kierunku i poziomu studiów. 

12. Studenci uczestniczący w wyjazdach w ramach programu Erasmus, Erasmus+, MOST i in. 

zobowiązani są do zaliczenia seminarium dyplomowego na studiach I stopnia, a na 

studiach II stopnia seminarium magisterskiego. 

13. W przypadku, gdy kierunek studiów (specjalność na kierunku) nie został uruchomiony w 

kolejnym cyklu, student nie ma możliwości powtarzania semestru na danym kierunku 

(specjalności). Takiemu studentowi Wydział umożliwia kontynuowanie nauki na 

warunkach ogólnych na pokrewnym kierunku (specjalności) na Wydziale. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dziekan. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie od 1 października 2019 r. 


