III. PRAWA l OBOWIĄZKI STUDENTA
§l3
Student ma prawo do:
1) rozwijania własnych zainteresowań naukowych korzystając w tym celu z pomieszczeń
dydaktycznych, urządzeń i środków Politechniki Poznańskiej, jak również z pomocy ze
strony nauczycieli akademickich i organów Politechniki Poznańskiej,
2) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych,
rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Politechnice Poznańskiej,
3) uzyskiwania nagród i wyróżnień,
4) studiowania według indywidualnych planów i programów studiów na zasadach
określonych przez radę wydziału,
5) zrzeszania się w organizacjach na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie
wyższym,
6) otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
7) ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,
8) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym
celu z urządzeń i środków Politechniki Poznańskie! oraz pomocy nauczycieli akademickich
i organów Politechniki Poznańskiej,
9) uczestniczenia w wykładach prowadzonych na innych kierunkach studiów, a za zgodą
prowadzącego i dziekana - w pozostałych rodzajach zajęć.
§ 14
1. Studentowi Politechniki Poznańskiej w okresie posiadania praw studenckich przysługuje
legitymacja studencka.
2. Utrata praw studenckich następuje w przypadku:
1) skreślenia z listy studentów,
2) wydalenia z uczelni,
3) rezygnacji ze studiów.
3. Uprawnienie do posiadania legitymacji studenckiej nie przysługuje w okresie zawieszenia
w prawach studenta.
4. Student, który utracił prawa studenckie, winien zwrócić do dziekanatu legitymację
studencką oraz uregulować wszelkie inne zobowiązania wo-bec Politechniki Poznańskiej.
Niewywiązanie się. z wymienionych obowiązków wstrzymuje wydanie zaświadczeń
i dokumentów.
5. O utracie legitymacji studenckiej student zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie
zawiadomić dziekanat, podając okoliczności jej utraty.
6. W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia
losowego, student uzyskuje duplikat legitymacji studenckiej.
7. Student ma prawo posiadać legitymację studencką do dnia egzaminu dyplomowego.
§15
1. Studia według indywidualnych planów i programów mogą być prowadzone tylko na
kierunkach, które są realizowane w Politechnice Poznańskiej.
2. Według indywidualnych planów i programów studiować mogą studenci, którzy ukończyli
co najmniej II rok studiów i wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce.
3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, na wniosek studenta podejmuje rada
wydziału, ustalając dla każdego studenta indywidualny plan i program studiów oraz

powołując opiekuna spośród profesorów, docentów lub doktorów habilitowanych.
4. Indywidualny plan studiów nie może powodować wydłużenia okresu studiów ponad
nominalny czas trwania studiów na danym kierunku.
§ 16
1. Dla pogłębienia już nabytej wiedzy i uzyskania umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej, a w szczególności w pracy naukowo-dydaktycznej, student wyróżniający się
w trakcie studiów na kierunku podstawowym dobrymi wynikami w nauce, może za zgodą
właściwych dziekanów studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki
lub dowolne przedmioty, także w innych uczelniach, jednak nie wcześniej niż od II roku
studiów.
2. Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku w razie nie wypełniania
przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
§ 17
1. Student może przenieść się z Politechniki Poznańskiej do innej szkoły lub z innej szkoły,
w tym także z zagranicznej szkoły Wyższej, do Politechniki Poznańskiej, jeśli uzyska
zgodę dziekana szkoły przyjmującej oraz potwierdzenie wypełnienia wszystkich
obowiązków wynikających z przepisów porządkowych szkoły, w której studiował.
2. Przeniesienie do Politechniki Poznańskiej połączone ze zmianą kierunku studiów, a także
zmiana kierunku studiów w Politechnice Poznańskiej możliwe są, z wyłączeniem
przypadków przedstawionych w §18 ust.l, nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów.
3. Przekazanie dokumentów studenta przenoszącego się z Politechniki Poznańskiej może
nastąpić dopiero po wypełnieniu przez dziekanat w indeksie „świadectwa odejścia".
4. Student przyjęty do Politechniki Poznańskiej z innej szkoły otrzymuje legitymację
studencką oraz nowy indeks. W indeksie należy wpisać podstawę przyjęcia do Politechniki
Poznańskiej oraz wyszczególnić różnice programowe i terminy ich wyrównania.
Do indeksu wpisuje się również przebieg studiów w szkole, z której student się przenosi.
Indeks szkoły, z której student się przenosi, stanowiący podstawę przyjęcia do Politechniki
Poznańskiej, pozostaje w aktach osobowych studenta przez cały okres jego pobytu w
Politechnice Poznańskiej.
5. Przy zmianie przez studenta wydziału w obrębie Politechniki Poznańskiej, aktualizuje się
jego indeks bez wypełnienia „świadectwa odejścia".
§ 18
1. Student może przenieść się ze studiów dziennych na studia wieczorowe lub zaoczne.
2. Dziekan ustala semestr, na jaki student może być przeniesiony oraz sposób wyrównania
różnic programowych.
§ 19
1. Student studiów wieczorowych lub zaocznych, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku
studiów, może ubiegać się o przeniesienie na studia dzienne.
2. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając równocześnie semestr, na jaki
student może się przenieść oraz sposób wyrównania różnic programowych.
§20
1. Decyzję o dopuszczeniu do studiów eksternistycznych podejmuje dziekan, określając
zarazem okres trwania studiów.
2. Program studiów eksternistycznych jest programem równorzędnych studiów
prowadzonych innym systemem.
3. Student studiów eksternistycznych ma prawo do korzystania z konsultacji u nauczycieli

akademickich wskazanych przez dziekana.
§21
1. Studenta obowiązuje aktywny udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych
przewidzianych w planie studiów oraz terminowe wypełnianie wszystkich obowiązków
określonych w planie i regulaminie studiów.
2. Student jest zobowiązany do niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach,
na których obecność jest kontrolowana.
3. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełnienia zaległości powstałych wskutek
usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach.
4. Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć, może być
podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń określonych regulaminem
laboratorium uniemożliwia zaliczenie zajęć laboratoryjnych.
5. Za nie usprawiedliwione nieobecności na zajęciach dydaktycznych dziekan może stosować
sankcje, do skreślenia z listy studentów włącznie.
§22
1. Student zobowiązany jest zawiadomić dziekana o zmianie nazwiska i adresu.
2. Za postępowanie niezgodne z treścią ślubowania, za naruszenie przepisów prawa lub
obowiązków określonych w regulaminie studiów, student ponosi odpowiedzialność na
zasadach określonych przepisami o postępowaniu dyscyplinarnym.
§23
Zajęcia na studiach dziennych, powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce,
a także studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne, są odpłatne. Zasady odpłatności ustala
rektor.

