
Uchwała Rady Wydziału Chemii UMCS w Lublinie z dnia 20 maja 2013 r. 
w sprawie uszczegółowienia Regulaminu Studiów dla Wydziału Chemii UMCS   

 
Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie działając 

na podstawie § 5 ust. 1 i 3, § 22 ust. 4., § 24 ust. 1, § 30 ust. 4, § 33 ust. 8 i 9 Regulaminu 
studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (uchwała Senatu Nr XXII-
39.3/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.) postanowiła wprowadzić uszczegółowienia do 
Regulaminu Studiów.  
 

§ 1 
Indywidualny Program Studiów (IPS) 

1. Szczególnie uzdolnieni i wyróŜniający się ukierunkowanymi zainteresowaniami 
naukowymi studenci, którzy na pierwszych dwóch latach studiów pierwszego stopnia lub 
na pierwszym roku studiów drugiego stopnia uzyskali średnią ocen powyŜej 4,5 lub po 
pierwszym semestrze, jeśli realizowali IPS na studiach pierwszego stopnia, mogą 
kontynuować studia według indywidualnego programu studiów /IPS/. 
O zakwalifikowaniu na studia według indywidualnego programu studiów decyduje Rada 
Wydziału.  

2. Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje opiekuna naukowego dla studenta spośród 
samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych i zobowiązuje go do udzielania 
pomocy naukowej oraz wszelkiego rodzaju porad dotyczących trybu i terminu zaliczeń.  

3. Opiekun naukowy, który powinien być promotorem pracy dyplomowej wspólnie z 
zainteresowanym studentem opracowuje indywidualny program i plan studiów 
przedstawiając go Radzie Wydziału do akceptacji.  

4. Decyzja o kontynuacji indywidualnego programu studiów w późniejszym okresie studiów 
moŜe być cofnięta, gdy student nie wykazuje, co najmniej dobrych wyników w nauce.  
 

§2 
Zajęcia dydaktyczne 

1. Zajęciami dydaktycznymi, o kontrolowanej obecności są: ćwiczenia, seminaria, 
konwersatoria, lektoraty, wychowanie fizyczne, zajęcia laboratoryjne, praktyki 
pedagogiczne i przemysłowe, ćwiczenia terenowe.  

2. W przypadku nieobecności na zajęciach wymienionych w pkt. 1 student powinien 
przedstawić usprawiedliwienie natychmiast po powrocie na zajęcia, natomiast w 
przypadku dłuŜszego zwolnienia powinien o tym fakcie powiadomić Dziekanat w ciągu 7 
dni. 
 

§ 3 
Studia stacjonarne 

1. Okresem zaliczeniowym na studiach stacjonarnych, na wszystkich kierunkach, 
specjalnościach i specjalizacjach jest semestr 

2. Studenci nie mogą mieć więcej niŜ 10 egzaminów w ciągu roku. 
3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wcześniej zaliczeń z danego 

przedmiotu.  
4. Nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia lub z powodu 

nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu egzaminacyjnego powoduje wpisanie w indeksie 
przez Dziekana oceny niedostatecznej.  

5. Oceny z wszystkich egzaminów wpisane do indeksu z zaliczonych semestrów i 
zaliczonych przedmiotów stanowią podstawę do obliczenia średniej ocen z przebiegu 
studiów; dla studentów I, II i III stopnia studiów rozpoczynających naukę w roku 



akademickim 2011/2012 średnie ze studiów będą obliczane jako średnie ocen końcowych 
ze wszystkich przedmiotów.    

6. Ocenę końcową z przedmiotu stanowi:  
- ocena z egzaminu, jeŜeli przedmiot kończy się egzaminem,  
- średnia arytmetyczna ze wszystkich zaliczonych form zajęć (wykład, ćwiczenia, 

konwersatorium, laboratorium...), jeŜeli przedmiot nie kończy się egzaminem.  
7. JeŜeli wykład jest realizowany na więcej niŜ 1 semestrze, dopuszczalne jest zaliczenie go 

w semestrach pośrednich poprzez wpis „zal”. 
8. Nie zaliczenie przedmiotów, które są kontynuowane w następnym semestrze, 

uniemoŜliwia wpis warunkowy. 
9. Prodziekan ds. Dydaktyki uzgadnia terminy zdawania poszczególnych egzaminów z 

przedmiotów fakultatywnych. 
 

§ 4 
Egzaminy dyplomowe 

1. Prodziekan ds. Dydaktyki powołuje komisje przeprowadzające egzaminy dyplomowe w 
składzie: przewodniczący, promotor, recenzent  

2. Zakresem egzaminu dyplomowego jest przedmiot kierunkowy z danej dziedziny (chemia 
lub ochrona środowiska), w ramach których wykonywana jest praca dyplomowa.   

3. W przypadku specjalizacji: biologiczne podstawy kształtowania środowiska, 
kształtowanie przestrzeni geograficznej, kształtowanie i ochrona gleb oraz biologiczno-
geograficzne aspekty ochrony środowiska  - obowiązujący zakres materiału na egzaminie 
dyplomowym ustala Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii i Rada Wydziału Nauk o 
Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.   

4. Egzaminy dyplomowe rozpoczynają się dopiero po zakończeniu zajęć dydaktycznych. W 
indywidualnych uzasadnionych przypadkach Dziekan moŜe wyrazić zgodę na 
wcześniejszy termin egzaminu. 
 

§ 5 
1. Student moŜe być przeniesiony ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub ze studiów 

niestacjonarnych na stacjonarne za zgodą Dziekana. Dziekan określa róŜnice programowe 
i czas ich realizacji.  

§ 6 
Studia niestacjonarne 

1. Okresem zaliczeniowym na studiach niestacjonarnych jest rok akademicki.  
 

§ 7 
Dodatkowe punkty ECTS 

1. Do średniej ocen ze studiów na kierunkach realizowanych na Wydziale Chemii nie są 
wliczane oceny uzyskane z przedmiotów realizowanych w ramach dodatkowych 30 
punktów ECST.  

 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu jej podjęcia. 
 


