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ZARZĄDZENIE Nr 229/2022 

Rektora Politechniki Częstochowskiej 

z dnia 18 stycznia 2022 roku 

w sprawie: zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 159/2021 Rektora Politechniki 

Częstochowskiej z dnia 2.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.),  

w związku z art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1669, z późn. zm.), 

w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów oraz Uczelnianą Radą 

Doktorantów, wprowadza się następującą zmianę zapisów w § 6 ust. 3 i 4 

Zarządzenia nr 159/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 2.07.2021 

roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki 

Częstochowskiej: 

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 3 i 4: 

„3. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1: 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia  

i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

Okres ten oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy 

rozpoczęty miesiąc, w którym wnioskodawca posiadał status studenta. 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu stopień zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. 

4. Przepisy z ust. 3 niniejszego paragrafu, stosuje się również do osób 

posiadających stopnie zawodowe uzyskane za granicą.” 

Nowe brzmienie § 6 ust. 3 i 4: 

3. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1: 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, 

jednak nie dłużej niż 12 semestrów bez względu na ich pobieranie przez 

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują 
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na studiach: 

a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów; 

2) przysługują na studiach jednolitych magisterskich, których czas trwania 

określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów przez łączny 

okres studiów wydłużony o 2 semestry; 

3) nie przysługują studentowi posiadającemu stopień zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. 

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wlicza się wszystkie 

rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające 

w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach 

pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego 

tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku 

kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie 

traktuje się jako jeden semestr. Student zobowiązany jest wykazać wszystkie 

semestry, w których posiadał status studenta. Przepisy z ust. 3 stosuje się 

również do osób posiadających stopnie zawodowe uzyskane za granicą. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia wyżej cytowanego zarządzenia pozostają w mocy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor  

Politechniki Częstochowskiej 

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol  


