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PRZESZKOLENIE Z PRAW 
I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków 
studenta.

Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy 
z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej 
PSRP, który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich 
przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania 
promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta.



PARLAMENT STUDENTÓW RP 
– OGÓLNOPOLSKA REPREZENTACJA 
STUDENTÓW

 Zrzesza wszystkie samorządy studenckie w kraju.

 Reprezentuje interesy studenckie na szczeblu ogólnopolskim.

Działa przez komisje branżowe.



SAMORZĄD STUDENCKI 
– STRAŻNIK PRAW I OBOWIĄZKÓW 
STUDENTA

 Wszyscy studenci danej uczelni tworzą samorząd studencki.

 Samorząd studencki działa poprzez swoich przedstawicieli w organach.

 Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu 
studentów uczelni, w tym w sprawach związanych z prawami i 
obowiązkami studenta.

 Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw 
studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych i związanych z 
zapewnianiem jakości kształcenia.

 Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków 
finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie.



MOMENT NABYCIA 
PRAW STUDENTA:

Z CHWILĄ ZŁOŻENIA 

ŚLUBOWANIA



CZYM JEST UCZELNIA?

 Jednostka organizacyjna publiczna lub niepubliczna.

 Działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.

 Prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku 
studiów.

 Organami uczelni są rektor, senat, a także rada 
uczelni w przypadku uczelni publicznej. 



GŁÓWNYMI ZADANIAMI 
UCZELNI SĄ M. IN.:
 Prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia,

drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;

 Prowadzenie kształcenia doktorantów;

 Prowadzenie działalności naukowej;

 Prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych
lub innych formach kształcenia.



FORMY ZAJĘĆ
 Wykład – zajęcia w formie dłuższej, zaplanowywanej wypowiedzi, służącej przekazaniu

studentom wiedzy na jakiś temat.

 Ćwiczenia – zajęcia realizowane w celu przygotowania do egzaminu oraz rozwinięcia
treści wykładowej, powinny uwzględniać elementy praktyczne.

 Laboratorium – zajęcia mające na celu rozwój umiejętności z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania.

 Konwersatorium – zajęcia mające charakter dyskusji na wybrany temat.

 Warsztat – zajęcia mające na celu wykształcenie konkretnych umiejętności
praktycznych.

 Seminarium – zajęcia przygotowujące do napisania pracy dyplomowej.

 Lektorat – zajęcia skierowane na naukę języka obcego.



FORMY WERYFIKACJI 

 Krótkookresowa - weryfikacja uzyskiwanej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych podczas 
prowadzonych zajęć (np. odpowiedź ustna, test, kolokwium).

Długookresowa - weryfikacja uzyskiwanej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych w ramach danego 
przedmiotu, etapu studiów lub całych studiów (np. egzamin 
ustny, egzamin pisemny, realizacja projektu).



OBOWIĄZKI STUDENTA RP

Postępowanie zgodnie z treścią 
ślubowania oraz przepisami 
obowiązującymi w uczelni.



Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć 

do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej 

osobowości, odnosić się z szacunkiem do 

władz Uczelni i wszystkich członków jej 

społeczności, stosować prawa i obyczaje 

akademickie oraz całym postępowaniem 

dbać o godność i honor studenta 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu



OBOWIĄZKI STUDENTA RP

Uczestnictwo w zajęciach i spełnianie 
wymagań zgodnie z regulaminem i 
programem studiów.

Przystępowanie do egzaminów.

Odbywanie praktyk zawodowych.



PRAWA STUDENTA RP
 Punkty ECTS;

 Indywidualna organizacja studiów;

 Usprawiedliwienia i urlopy;

 Zmiany i przeniesienia w ramach kierunków studiów;

 Egzamin i zaliczenie komisyjne;

 Powtarzanie zajęć;

 Ocena procesu dydaktycznego.



PRAWA - PRZENOSZENIE I UZNAWANIE 
PUNKTÓW ECTS 

Miara nakładu pracy studenta niezbędnego 
do uzyskania efektów uczenia się.  

 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta, 
zarówno w ramach godzin z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli, jak i pracy samodzielnej.

Wynika z procesu bolońskiego, umożliwia, m.in. uczestnictwo 
w procesie wymiany międzynarodowej. 



PRAWA - ODBYWANIE STUDIÓW 
WEDŁUG INDYWIDUALNEGO 
SYSTEMU STUDIOWANIA

Dostosowanie do zainteresowań naukowych studenta lub 
umożliwienie prowadzenia badań naukowych; przyznanie 
indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.

Modyfikacja planu studiów - sytuacja życiowa studenta nie 
pozwalająca na uczestnictwo w zajęcia i zaliczanie 
przedmiotów zgodnie z planem studiów.



PRAWA

 Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach – zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w regulaminie studiów, a także warunkami zaliczenia 
przedmiotu.

 Urlopy od zajęć – umożliwiają wstrzymanie realizacji przedmiotów 
przewidzianych w programie studiów. 

 Urlopy od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych 
efektów uczenia się określonych w programie studiów – rodzaj urlopu 
umożliwiający zdawanie egzaminów w toku trwania urlopu.

 Studentka w ciąży lub student będący rodzicem – zgoda na indywidualną 
organizację studiów oraz urlopy.



PRAWA

Student może w toku trwania studiów zgodnie z zasadami 
określonymi na uczelni:

 Przenieść się na studia stacjonarne albo niestacjonarne;

 Zmienić kierunek studiów;

 Przenieść się na inną uczelnię (w tym uczelnię zagraniczną).



PRAWA - PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU 
LUB ZALICZENIA KOMISYJNEGO PRZY 
UDZIALE WSKAZANEGO OBSERWATORA

 Egzamin lub zaliczenie komisyjne następuje jedynie na wniosek
studenta i tylko w uzasadnionych przypadkach określonych
Regulaminem Studiów.

 Student ma prawo zgłosić na egzamin komisyjny swojego
obserwatora, np. przedstawiciela samorządu studentów.



PRAWA - POWTARZANIE OKREŚLONYCH 
ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADOWALAJĄCYCH 
WYNIKÓW W NAUCE

 Student może skorzystać z możliwości powtarzania zajęć w
przypadku braku uzyskania zaliczeń z przedmiotów.

Możliwe jest powtarzanie przedmiotu w ramach tego samego
roku lub następnego roku akademickiego.



STUDENT MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z 
LISTY STUDENTÓW W PRZYPADKU:

 Stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;

 Stwierdzenia braku postępów w nauce;

Nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym 
terminie;

Niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.



STUDENT MUSI ZOSTAĆ SKREŚLONY Z 
LISTY STUDENTÓW W PRZYPADKU:

Niepodjęcia studiów;

 Rezygnacji ze studiów;

Niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu 
dyplomowego;

 Ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.



STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA 
SIĘ O:

 Stypendium socjalne;

 Stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 Zapomogę;

 Stypendium rektora;

 Stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz inne podmioty zewnętrzne.



ZASADY PRZYZNAWANIA 
ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

 Student kształcący się równocześnie 
na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia 
tylko na jednym z nich.

 Świadczenia przysługują nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 Absolwent studiów I stopnia nie może ubiegać się 
o stypendium na innych studiach I stopnia, a absolwent studiów 
II stopnia nie może ubiegać się 
o stypendium na żadnym kierunku studiów.



STUDENT MA PRAWO DO  
UBIEGANIA SIĘ O:

Zakwaterowanie w domu studenckim uczelni oraz
wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni.

Zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu
studenckim uczelni.



STUDENT MA PRAWO DO 
KORZYSTANIA Z ULGI:

 50% w opłatach za przejazdy publicznymi środkami
komunikacji miejskiej;

 51% zniżki w opłatach za korzystanie z komunikacji PKP
do ukończenia 26 roku życia.


