
UCHWAŁA Nr 40.2020 
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów przyjętego Uchwałą nr 164/2019 Senatu 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 4 września 2019 r.  
 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 z późn. zm.) Senat Uczelni stanowi się, co 

następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie przyjętego Uchwałą nr 164/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2019 r. z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 170/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 września 2019 r. wprowadza się 

następującą zmianę: 

1) § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Praca dyplomowa powinna być wprowadzona przez studenta do Archiwum Prac 

Dyplomowych (APD). Praca jest weryfikowana za pomocą odpowiedniego oprogramowania 

pod kątem naruszenia praw autorskich, chyba że w danym przypadku nie ma możliwości 

przeprowadzenia takiej weryfikacji. 

2) § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o własnym autorstwie pracy oraz, że 

nie stanowi ona istotnego fragmentu cudzego utworu zastosowanego bez podania źródła. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jan Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą nr 164/2019 Senatu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2019 r. 

wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 170/2019 Senatu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 września 2019 r.– 

pozostają bez zmian. 



§3 
 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

 

tak: 20   nie:0  wstrzymujących się: 0 

w którym uczestniczyło 20  senatorów, spośród 29 członków Senatu z prawem głosu.  

 

 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

             Przewodnicząca Senatu  

    Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie  

                      prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 


