
   
Uchwała nr 302 

Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 
podjęta na 19. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 

w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.) 
 
Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§1 
 

W Regulaminie studiów w Uniwersytecie Łódzkim, stanowiącym załącznik do uchwały nr 449 
Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów w Uniwersytecie 
Łódzkim (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 2 po pkt. 18 dodaje się pkt. 19 i 20 o następującym brzmieniu: 

 
„19) sportowiec – student korzystający z programu kariery dwutorowej sportowców 

kształcących się w Uniwersytecie Łódzkim (Programu „Studia i sport w UŁ”), 

określonego w zarządzeniu Rektora UŁ; 

20) student ze szczególnymi potrzebami – student, w tym student legitymujący się 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, który ze względu na swoje cechy 

zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, 

musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu 

przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości 

z innymi osobami.”; 

2) w § 23 ust. 1 w zdaniu 2 wyraz „niepełnosprawnymi” zastępuje się określeniem „z 
niepełnosprawnościami”; 

3) w § 34 ust. 1 w lit. c wyraz „niepełnosprawnymi” zastępuje się określeniem „z 
niepełnosprawnościami”; 

4) w § 34 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się sformułowanie 
następującej treści: „a na wniosek złożony przez sportowca Dziekan przyznaje IOS na 
określonym kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.”; 

5) w § 34 ust. 3 w zdaniu 2 wyraz „niepełnosprawnym” zastępuje się określeniem „z 
niepełnosprawnościami”; 

6) § 47 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Studentom ze szczególnymi potrzebami przysługuje prawo do uczestniczenia w 

zajęciach dydaktycznych z udziałem asystenta lub tłumacza języka migowego, a także 

prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie alternatywnej. 

Rozumie się przez to również uzyskiwanie zaliczeń oraz składanie egzaminów przy 



wsparciu asystenta lub tłumacza języka migowego, zgodnie z regulaminem 

Akademickiego Centrum Wsparcia, określonym w zarządzeniu Rektora UŁ. Zgodę na 

odbywanie egzaminów i zaliczeń w formie alternatywnej udziela Dziekan po 

zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

2. Formy wsparcia dla studentów ze szczególnymi potrzebami określa regulamin 

przyznawania wsparcia, określony w zarządzeniu Rektora UŁ”. 

7) w § 50  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. W związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka, 

sprawowaniem nad nim opieki lub posiadaniem statusu sportowca albo z innych 
uzasadnionych powodów student może ubiegać się o udzielenie urlopu od zajęć 
oraz urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych 
efektów uczenia się określonych w programie studiów, z zastrzeżeniem ust. 3.”; 

8) w § 50 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Studentce w ciąży, studentowi będącemu rodzicem oraz sportowcowi nie 

można odmówić zgody na urlop od zajęć oraz urlop od zajęć z możliwością 
przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w 
programie studiów.”; 

9) w § 50 ust. 5 w zdaniu 1 wyraz „służby” zastępuje się wyrazem „ochrony”. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2022 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Senatu UŁ 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


