Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny
PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), Senat Politechniki Śląskiej postanawia,
co następuje:
§1
W Regulaminie studiów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 59/2019 Senatu Politechniki Śląskiej
z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w Regulaminie studiów w różnym przypadku wyrazy „pełnomocnik rektora” zastępuje się użytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia”,
2) w § 3 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14) blokowy system zajęć – system zajęć polegający na prowadzeniu zajęć i realizacji programu
przedmiotu w okresie krótszym niż semestr, kończący się przewidzianą dla przedmiotu formą
zaliczenia,”,
3) w § 14 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
„Student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką, zwaną dalej legitymacją studencką.”,
4) w § 14 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
„2a. Student, któremu nadano numer PESEL, może dodatkowo otrzymać na swój wniosek mLegitymację
studencką. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności legitymacji studenckiej.”,
5) § 73a otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 73a
1. Student jest zobowiązany do korzystania:
1) z przyznanego mu konta poczty elektronicznej w domenie polsl.pl we wszystkich kontaktach
z pracownikami i organami Uczelni oraz w sprawach dopuszczających wykorzystanie poczty
elektronicznej,
2) z funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w tym do odczytywania znajdujących się
tam informacji. Informacje przekazywane w tej formie są wiążące dla studenta.
2. We wszystkich indywidualnych sprawach studenckich, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
dopuszcza się możliwość składania wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
podany przez prodziekana ds. kształcenia w domenie polsl.pl, lub z wykorzystaniem funkcjonalności
systemu teleinformatycznego.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o pisemnym wniosku, należy przez to rozumieć
także wniosek składany w trybie określonym w ust. 2.”,

6) dodaje się § 73b w następującym brzmieniu:
„§ 73b
1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub
zdrowiu członków wspólnoty Uczelni rektor w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim może
określić odstępstwa od zasad organizacji roku akademickiego, także zasad zaliczania
przedmiotów i semestrów określonych niniejszym Regulaminem, o ile nie będą one sprzeczne
z przepisami ustawy lub innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, rektor podaje do wiadomości studentów nie później niż
3 dni robocze przed rozpoczęciem ich obowiązywania.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2021 roku.

