
PRAWA I 
OBOWIĄZKI
STUDENTA

PARLAMENT STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



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.

PRZESZKOLENIE 
Z PRAW 
I OBOWIĄZKÓW 
STUDENTA

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



Zrzesza wszystkie samorządy studenckie w kraju.

Reprezentuje interesy studenckie na szczeblu ogólnopolskim.

Działa przez komisje branżowe.

PARLAMENT STUDENTÓW RP 
– OGÓLNOPOLSKA REPREZENTACJA STUDENTÓW



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 zapewnieniem jakości kształcenia.

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

SAMORZĄD STUDENCKI 
– STRAŻNIK PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA



• Rada Studentów - organ stanowiący i kontrolny

• Rada Wykonawcza

• Przewodniczący Samorządu

• Główna Komisja Wyborcza

• Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego

STRUKTURA SAMORZĄDU UMK



PRAW
A

OBOWIĄZKI

przysługują
studentowi

student jest 
zobligowany do 
ich spełnienia



MOMENT NABYCIA:
Z CHWILĄ ZŁOŻENIA 

ŚLUBOWANIA



Ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Regulamin studiów

Szczegółowe przepisy określone
w ramach jednostek uczelni

ŹRÓDŁA



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.

CZYM JEST UCZELNIA?



◆ Rektor- JM prof. dr hab. Andrzej Sokala

◆ Senat

◆ Rada Uniwersytetu

ORGANY UCZELNI



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.

GŁÓWNYMI ZADANIAMI 
UCZELNI SĄ M. IN.:



Wykład – zajęcia prowadzone z udziałem
nauczyciela akademickiego albo w formie online.

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.

FORMY ZAJĘĆ

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.



Dla studentów pierwszego roku dziekan może powołać
opiekuna roku spośród nauczycieli akademickich.
Na wniosek WRSS dziekan może powołać opiekunów
wyższych lat studiów.
Zakres obowiązków opiekuna roku określa dziekan.

OPIEKUNOWIE ROKU



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

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

FORMY WERYFIKACJI



• BHP, 

• test diagnostyczny 

INFORMACJE O STUDIOWANIU 



OBOWIĄZKI

Postępowanie zgodnie z treścią 
ślubowania oraz przepisami 
obowiązującymi w uczelni.



OBOWIĄZKI

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

Przystępowanie do egzaminów.

Odbywanie praktyk 
zawodowych.



PRAWA

Punkty ECTS;

Indywidualna organizacja studiów;

Usprawiedliwienia i urlopy;

Zmiany i przeniesienia w ramach kierunków studiów;

Egzamin komisyjny;

Powtarzanie zajęć;

Ocena procesu dydaktycznego.



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 nam, m.in.
uczestnictwo w procesie wymiany międzynarodowej.

PRZENOSZENIE I UZNAWANIE 
PUNKTÓW ECTS 

PRAWA



Erasmus+;

Programy wymiany akademickiejPRAWA

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki;

MOST;  

Umowy bilateralne.



Modyfikacja programu studiów – dostosowanie go
do zainteresowań naukowych studenta lub umożliwienia mu
prowadzenia badań naukowych oraz przyznanie
indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.

Modyfikacja planu studiów - sytuacja życiowa studenta nie
pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów
zgodnie z planem studiów.

ODBYWANIE STUDIÓW WEDŁUG 
INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW

PRAWA



Studentka będąca w ciąży lub student będący rodzicem ma prawo studiować w ramach
Indywidualnej Organizacji Studiów do czasu ukończenia studiów.
Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w ramach IOS – na okres nie dłuższy niż rok akademicki - w
szczególności w stosunku do studenta:
1) studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów;
2) sprawującego opiekę nad członkami rodziny;
3) z niepełnosprawnościami;
4) realizującego studia w ramach Programu kariera dwutorowa.
Po uzyskaniu zgody dziekana na studiowanie w ramach IOS student jest zobowiązany do ustalenia z prowadzącymi
zajęcia w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć indywidualnych zasad odbywania i zaliczania zajęć, zapewniających
osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. W szczególności student może ubiegać się o:
- indywidualny wybór grupy w ramach zajęć dydaktycznych,
- realizację efektów uczenia się przy częściowym lub całkowitym zwolnieniu z uczestnictwa w zajęciach
kontaktowych,
- indywidualne ustalenie terminu i sposobu weryfikacji efektów uczenia się z zastrzeżeniem, że termin ten nie może
wykraczać poza harmonogram przyjęty na danym kierunku.
Nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ustalenia indywidualnych zasad odbywania zajęć student
jest zobowiązany do przekazania dziekanowi ww. ustaleń. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku dziekan
uchyla decyzję o IOS.
IOS nie zwalnia z obowiązku zaliczenia przedmiotów przewidzianych planem studiów.

PRAWA IOS



PRAWA

RODZIC BĄDŹ STUDENTKA
W CIĄŻY – OBLIGATORYJNA ZGODA
NA INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ
STUDIÓW ORAZ URLOPY.



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.

Do przyczyn uzasadniających usprawiedliwienie
nieobecności w obowiązkowych zajęciach należą w
szczególności:
1) realizacja innych obowiązków badawczych lub
dydaktycznych związanych z odbywaniem studiów na
Uniwersytecie;
2) aktywność w organach Uniwersytetu lub samorządu
studenckiego, a także w instytucjach przedstawicielskich
środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
3) aktywność w sekcjach sportowych i klubach sportowych
Uniwersytetu,
4) choroba lub niedyspozycja zdrowotna studenta
wykluczająca jego udział w zajęciach;
5) opieka nad najbliższym członkiem rodziny, jeżeli wymaga
tego jego stan zdrowia;
6) utrudnienia komunikacyjne, jeżeli stanowiły one
bezpośrednią przyczynę nieobecności,
7) udział w akcji protestacyjnej lub strajku.
Niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności, nie później
jednak niż w czasie pierwszych zajęć obowiązkowych, w
których student uczestniczy po ustaniu przyczyny
nieobecności, jest on zobowiązany do jej usprawiedliwienia
poprzez wykazanie ważnych przyczyn uzasadniających
usprawiedliwienie nieobecności.

PRAWA

Wymiar usprawiedliwionych nieobecności ustala
prowadzący zajęcia i podaje do wiadomości studentów.



Na wniosek studenta, który nie zdał egzaminu,
złożony w terminie 3 dni od daty ogłoszenia jego
wyniku, w którym zgłasza on:
1) uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności
egzaminatora, lub
2) wystąpienie okoliczności wskazujących na
nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu,
dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który
powinien odbyć się w najkrótszym możliwym
terminie od dnia złożenia wniosku.

PRAWA
PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
KOMISYJNEGO PRZY UDZIALE
WSKAZANEGO OBSERWATORA

Egzamin przeprowadza komisja
powołana przez dziekana.
Egzaminatorem w komisji jest drugi
specjalista z przedmiotu, z którego
egzamin zarządzono, a jeżeli nie jest to
możliwe specjalista z dyscypliny
pokrewnej. Jeżeli wniosek oparty na
stronniczości egzaminatora dotyczy
egzaminu przeprowadzonego w formie
pisemnej, komisja dokonuje ponownego
sprawdzenia pracy.
Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu
komisyjnego zastępuje poprzedni wynik
egzaminu.



PRAWA
POWTARZANIE OKREŚLONYCH ZAJĘĆ Z POWODU
NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE

W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru lub roku, wydaje się decyzję o:
1) warunkowym wpisaniu na wyższy semestr lub rok studiów, albo
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów, albo
3) skreśleniu z listy studentów.
Decyzje o warunku i repecie wydaje dziekan na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od upływu terminu
zaliczenia semestru lub roku.
Dany rok studiów można powtarzać nie więcej niż dwa razy. Powtarzanie pierwszego roku studiów możliwe jest tylko
jeden raz.
Student, który wpisany został warunkowo na wyższy semestr lub rok studiów, zobowiązany jest zdać egzaminy i
uzyskać zaliczenia z zaległych przedmiotów w terminie wyznaczonym przez dziekana.
Dziekan, po uzyskaniu opinii WRSS może ustalić szczegółowe zasady warunkowego wpisania studenta na wyższy
semestr lub rok studiów, w tym w szczególności określić maksymalną liczbę zajęć realizowanych w ramach
warunkowego wpisu.
Student powtarzający rok lub semestr studiów nie ma obowiązku ponownego uzyskiwania zaliczeń przedmiotów i
zdawania egzaminów, z których uprzednio uzyskał oceny pozytywne, o ile program studiów nie uległ zmianie.



Zmiana kierunku studiów jest możliwa od nowego roku akademickiego. Decyzję o zmianie
kierunku studiów podejmuje dziekan wydziału przyjmującego po przedstawieniu przez studenta
zaświadczenia właściwego dziekana o wypełnieniu wszystkich obowiązków na kierunku, z
którego się przenosi. W decyzji dziekan określa rok studiów, na który przyjmuje studenta oraz
termin uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w efektach uczenia się, programach
studiów i planach studiów. Dziekan może uzależnić decyzję od sprawdzenia wiadomości i
predyspozycji studenta wymaganych na kierunku studiów.

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 z uczelni zagranicznej).

PRAWA
PRZENIESIENIE NA STUDIA



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 MOŻE 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 MUSI ZOSTAĆ SKREŚLONY 
Z LISTY STUDENTÓW W PRZYPADKU:



Wysokość świadczeń w tym sposób
ich ustalania.

Szczegółowe kryteria i tryb 
przyznawania świadczeń.

Sposób dokumentowania sytuacji 
materialnej studenta.

Tryb powoływania oraz skład komisji 
stypendialnej i odwoławczej komisji 
stypendialnej.

ZASADY PRZYZNAWANIA 
ŚWIADCZEŃ 
DLA STUDENTÓW

CO OKREŚLA 
REGULAMIN 
ŚWIADCZEŃ?



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.

STUDENT MA PRAWO 
DO UBIEGANIA SIĘ O:



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.

ZASADY 
PRZYZNAWANIA 
ŚWIADCZEŃ 
DLA STUDENTÓW



Może otrzymać student znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej.

Rektor w porozumieniu z samorządem 
studenckim ustala wysokość miesięcznego 
dochodu na osobę w rodzinie studenta 
uprawniającą do ubiegania się 
o stypendium socjalne.

Wymagane jest zaświadczenie 
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 
dochodowej i majątkowej studenta i jego 
rodziny.

Szczegółowe zasady określania progu 
wskazują art. 87 i art. 88 Ustawy.

STUDENT MA PRAWO DO
UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM SOCJALNE



Może otrzymać:

Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Student posiadający orzeczenie od ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do
samodzielnej egzystencji, częściowej niezdolności do pracy.

STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Zapomogę może otrzymać student, 
który znalazł się przejściowo w trudnej 
sytuacji życiowej.

Zapomogę można uzyskać 
maksymalnie 2 razy w roku 
akademickim.

STUDENT MA PRAWO 
DO UBIEGANIA SIĘ O:

ZAPOMOGĘ



Przykłady sytuacji, w których student może
ubiegać się o zapomogę:

Kradzież;

Pożar;

Powódź;

Ciężka choroba wnioskodawcy lub
członka jego najbliższej rodziny;

Śmierć najbliższego członka rodziny.

STUDENT MA PRAWO 
DO UBIEGANIA SIĘ O:

ZAPOMOGĘ



Przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na
określonym kierunku studiów.

Stypendium rektora może otrzymać student, który
uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia
naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe
we współzawodnictwie co najmniej na poziomie
krajowym.

STYPENDIUM 
REKTORA



Może otrzymać student, który jest:

Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub
finalistą olimpiady stopnia centralnego;

Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego
o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O:
STYPENDIUM REKTORA PO PRZYJĘCIU NA PIERWSZY ROK 
STUDIÓW W ROKU ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURALNEGO



Wniosek może złożyć osoba:

która nie ukończyła 30. roku życia;

której przeciętny miesięczny dochód na
osobę w rodzinie z roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku jest niższy lub równy
kwocie określonej przez Ministra.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę 
w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do 
otrzymania kredytu studenckiego w roku 
akademickim 2020/2021 wynosi 3000 zł.

Kredyt studencki jest udzielany przez bank
lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Kredyt studencki nie jest kredytem konsumenckim.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

KREDYT STUDENCKI



Jest udzielany na okres studiów tylko raz,
nie dłużej niż na 6 lat.

Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki
jest udzielany raz.

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana
w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się
po upływie 2 lat od ukończenia studiów,
ale jest możliwość wcześniejszej spłaty
na własny wniosek.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

KREDYT STUDENCKI



Może być umorzony:

Częściowo – w przypadku wyróżniających
wyników w nauce lub trudnej sytuacji
życiowej;

Całościowo – w przypadku trwałej utraty
zdolności do jego spłaty, śmierci, braku
możliwości dochodzenia roszczenia.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

KREDYT STUDENCKI



Stypendium przyznaje minister na 
wniosek rektora.

Stypendium jest przyznawane na rok
akademicki

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM MINISTRA

Stypendium można otrzymać za:

Znaczące osiągnięcia naukowe;

Znaczące osiągnięcia artystyczne
związane ze studiami;

Znaczące osiągnięcia sportowe.



Zakwaterowanie w domu studenckim
uczelni.

Zakwaterowanie małżonka lub dziecka
w domu studenckim uczelni.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:



50% w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji
miejskiej;

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

STUDENT MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z ULGI:



OPŁATY ZA USŁUGI
EDUKACYJNE

Opłaty powinny być 
niezmienne 

i opublikowane 
w Biuletynie Informacji 

Publicznej do dnia 
rozpoczęcia rekrutacji.

Dokument poświadczający 
status studenta.

Dla studenta I stopnia 
ważna do 31 października 
w roku uzyskania dyplomu 

ukończenia studiów.

LEGITYMACJA WYDANIE 
DYPLOMU

Student otrzymuje 
dyplom w ciągu 30 dni 

od dnia ukończenia 
studiów.

PRZYDATNE INFORMACJE



NNW – nie ma obowiązku, 
ale samorządy studenckie promują 
wśród studentów taką formę 
zabezpieczenia.

Zdrowotne – do 26 roku życia 
obowiązuje ubezpieczenie rodziców, 
jeśli nie są przez nich opłacane 
składki, można ubiegać się o ich 
opłacenie przez Uniwersytet.

PRZYDATNE INFORMACJE

UBEZPIECZENIA



www.wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl



Kwadrans studencki
Godziny rektorskie
Godziny dziekańskie

SAVOIR-VIVRE NA UCZELNI



Witam, pozdrawiam - niewskazane

Szanowny Panie/Pani + tytuł…
i przecinek,

Z poważaniem (bez przecinka)
XYZ

E-MAIL



Odpowiedni strój

Rozmowy na wykładzie

Jedzenie na zajęciach

Wyciszenie telefonu

Niespóźnianie się









Ogólnopolski organ wybierany przez Parlament Studentów RP;

Odpowiedzialny za przestrzeganie studenckich praw i obowiązków;

Kontakt: www.helpdesk.psrp.org.pl 

RZECZNIK PRAW STUDENTA 
– REPREZENTANT STUDENTÓW

Dowiedz się więcej o swoich prawach: www.prawastudenta.edu.pl



WRSS WNoZiGP

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


