
 
 

 

 

Uchwała Nr 000-3/24/2020 Senatu 

Uniwersytetu  

Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

z dnia 14 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie: 1) zatwierdzenia zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie studiów w UTH Radom, 

2)  uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów w UTH Radom. 

 

 

1. Na podstawie: 

 

- art. 51b ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 

- art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), 
 

Senat: 

 

1) zatwierdza zarządzenie R-22/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 000-5/6/2019 

Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r.; 

2) uchwala tekst jednolity Regulaminu studiów w Uniwersytecie Technologiczno-

Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, który w formie załącznika stanowi 

integralną część nn. uchwały. 

 

2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia 1 października 2020 r., przy czym na mocy art. 79 ust. 6 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmiany, o których mowa w pkt 23 lit. b, w pkt 30 

i w pkt 35 lit. b Regulaminu, obowiązują również w roku akademickim 2019/2020. 

 

3. Do dnia 30 września 2020 r. dziekani wydziałów określą szczegółowe zasady studiowania, 

o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/2019 i wcześniej, wnoszą 

opłaty za studia ustalone na podstawie zawartych umów. 

 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 

 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

 prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik



 
 

 


