
UCHWAŁA Nr 55.2021 
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą nr 35.2021 Senatu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno 
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie przyjętego Uchwałą nr 35.2021 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1)  § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż w terminie:  
1) do końca lutego (w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym);  
2) do końca września (w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim).  

 
2) § 30 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

11. Warunkiem zaliczenia seminarium lub innego przedmiotu związanego bezpośrednio 
z przygotowaniem pracy dyplomowej w ostatnim semestrze jest przedłożenie gotowej 
pracy promotorowi i jego zgoda na złożenie pracy. 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jan Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą nr 35.2021 Senatu Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. – 
pozostają bez zmian.  

 
§ 3 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
tak- 25,  nie- 0,   wstrzymujących się - 0,  
w którym uczestniczyło 25 senatorów, spośród 30 członków Senatu UJD z prawem głosu.  

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Senatu  
                Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

       im. Jana Długosza w Częstochowie  
                                     prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 
 


