
 

 

 

 

 

 

 

 
Uchwała nr 1.25.04.2022 

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 25 kwietnia 2022 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Studiów 

 

  

Na podstawie § 23 pkt 2) Statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W Regulaminie Studiów, przyjętym uchwałą nr 7.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 roku dokonuje się poniższych zmian: 

1) w spisie treści pkt II ppkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Udział w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów”. 

2) § 1 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Studia są prowadzone w formie:  

1) studiów stacjonarnych, wskazanych w uchwale Senatu Uczelni, w ramach których co 

najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach 

zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia; 

2) studiów niestacjonarnych, wskazanych w uchwale Senatu Uczelni, w ramach których co 

najmniej 30% punktów ECTS objętych programem studiów powinna być uzyskiwana w 

ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia”. 

3) § 2 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Studenta z opłat związanych ze studiowaniem zwolnić może Rektor lub właściwy prorektor 

działający z upoważnienia Rektora po zaopiniowaniu przez dyrektora jednostki badawczo-

dydaktycznej prowadzącej studia (zwany dalej dyrektorem instytutu). Wniosek w tym 

przedmiocie lub prośbę o zmianę terminu płatności lub rozłożenie jej na raty student składa do 

dyrektora jednostki badawczo-dydaktycznej prowadzącej studia za pośrednictwem jednostki 

właściwej do spraw obsługi studenta”. 

4) w § 7: 

a) ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Opiekę nad studentami z niepełnosprawnością sprawuje Biuro ds. Osób  

z Niepełnosprawnościami zgodnie z zakresem działalności”. 

b) dodaje się ustęp 7 w poniższym brzmieniu: 

„Studentów danego roku na danym kierunku w relacjach z władzami instytutu  

i wykładowcami reprezentuje starosta”. 

5) § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
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„Student może uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, jeżeli 

zaliczył pierwszy rok studiów I stopnia/jednolitych magisterskich lub I semestr studiów II 

stopnia i wykazuje wybitne uzdolnienia w zakresie studiowanego kierunku”. 

6) § 8 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku studiów powołuje  

– spośród nauczycieli akademickich z co najmniej stopniem doktora – opiekuna naukowego 

studenta, który wraz ze studentem ustala indywidualny program studiów”. 

7) w § 10 dodaje się ustęp 6 w poniższym brzmieniu: 

„Zgodę na realizację studiów (w danym semestrze) według indywidulanej organizacji studiów 

– w szczególnych przypadkach – może również wydać właściwy prorektor działający z 

upoważnienia Rektora”. 

8) w § 13: 

a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby nieposiadające 

orzeczenia o niepełnosprawności, a których stan zdrowia utrudnia realizowanie procesu 

dydaktycznego, mogą uzyskać wsparcie edukacyjne w Biurze ds. Osób  

z Niepełnosprawnościami (BONP)”. 

b) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie 

orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego (dla osób  

z pogarszającym się stanem zdrowia)”. 

c) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, 

tłumacze języka migowego oraz osoby pomagające studentom niepełnosprawnym 

wyznaczone przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wniosek w tej sprawie należy 

składać do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami”. 

d) ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Jeżeli stan zdrowia studenta uniemożliwia realizację planu studiów przewidzianego na 

dany semestr, dyrektor instytutu na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez Biuro 

ds. Osób z Niepełnosprawnościami, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację 

studiów lub udzielić studentowi urlopu na zasadach określonych w § 32 niniejszego 

regulaminu”. 

e) ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Student z niepełnosprawnością ma prawo do alternatywnych zajęć wychowania 

fizycznego organizowanych przez Ośrodek Wychowania Fizycznego – jednostkę właściwą 

ds. sportu i rekreacji – w porozumieniu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami”. 

f) ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Studentowi z niepełnosprawnością i w pogarszającym się stanie zdrowia przysługuje 

prawo do uczestnictwa w alternatywnych lektoratach języków obcych. Zajęcia w formie 

lektoratów organizuje, na wniosek studenta, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy 

współpracy z Centrum Języków Obcych”. 

g) ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Student będący osobą niepełnosprawną lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia może, 

na podstawie opinii wydanej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zgłosić 

osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje potrzeby dotyczące warunków 

uzyskania zaliczenia i zdawania egzaminu. Dotyczą one: 

a) przedłużenia czasu trwania danego egzaminu; 
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b) zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: 

komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury 

alternatywne itp.; 

c) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie; 

d) uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, 

egzaminie dyplomowym osób, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszego regulaminu;  

e) możliwości otrzymywania materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej przed 

zajęciami (np. prezentacje) z bezwzględnym zastrzeżeniem, że materiały te nie będą 

udostępniane osobom trzecim”. 

h) ust. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Jeżeli ze względu na niepełnosprawność lub pogorszenie stanu zdrowia student nie był w 

stanie przystąpić do zaliczeń i egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, student 

ma prawo wnioskować do dyrektora instytutu o zmianę terminów składania egzaminów i 

uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dyrektor instytutu może wyznaczyć 

nowy termin zaliczenia sesji, z zastrzeżeniem, że uzyskanie wszystkich zaległych zaliczeń 

i zdanie egzaminów nie może nastąpić później niż do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie 

kolejnej sesji. Decyzję o zmianach terminów podejmuje dyrektor instytutu po uzyskaniu 

opinii Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz opinii przeprowadzającego zaliczenie 

lub egzamin”. 

i) ust. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W celu zagwarantowania poufności informacji dotyczących zdrowia i w celu 

poszanowania prywatności studentów będących osobami z niepełnosprawnością  

i sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, jedynym miejscem, w którym gromadzone są 

informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności i stanu zdrowia studenta jest Biuro ds. 

Osób z Niepełnosprawnościami. W związku z tym, w przypadku gdy student będący osobą 

z niepełnosprawnością lub w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia składa wniosek w 

indywidulanej sprawie, organ Uczelni, chcąc uzyskać informacje o sytuacji studenta, musi 

zwrócić się bezpośrednio do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami”. 

9) Rozdział II.5 otrzymuje nowy tytuł w następującym brzmieniu: 

„Udział w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów”. 

10) § 15 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Studentem Uczelni może (w miarę wolnych miejsc) zostać student innej szkoły wyższej, pod 

warunkiem porównywalności efektów uczenia się w obu uczelniach, po zaliczeniu przynajmniej 

I semestru w uczelni macierzystej”. 

11) § 15 ust. 3 usuwa się. 

12) § 16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Student może przenieść się na inny kierunek w Uczelni (w miarę wolnych miejsc) przy 

porównywalności efektów uczenia się na obu kierunkach. Warunkiem przeniesienia jest 

zaliczenie w Uczelni przynajmniej pierwszego semestru studiów. Decyzję o przyjęciu studenta 

na nowo wybrany kierunek podejmuje dyrektor instytutu właściwego dla nowo wybranego 

kierunku, po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu, z którego student się przenosi”. 

13) § 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W uzasadnionych przypadkach student może, w miarę wolnych miejsc, zmienić formę 

studiów: ze stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie. Decyzję o przeniesieniu podejmuje 

dyrektor instytutu”. 

14) § 19 ust. 1 pkt. 1-6) otrzymują nowe następujące brzmienie: 

„Student ma prawo do: 

1) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta; 
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2) zgłaszania władzom instytutu i Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, 

organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów; 

3) wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych  

na studiowanym kierunku oraz otrzymywania informacji o wynikach oceny zajęć; 

4) wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a także recenzji 

prac dyplomowych; 

5) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (otwartych) na innym kierunku lub 

specjalności studiów; 

6) rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz 

korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, jak 

również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, z zastrzeżeniem zapisu 

zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu”. 

15) w § 20: 

a)  ust. 1 pkt 12) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„używania aktualnego oficjalnego zdjęcia (legitymacyjnego) jako awataru  

w systemach do komunikacji elektronicznej i kształcenia zdalnego”. 

b) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

,,Obowiązkiem studenta jest udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych  

w formie ćwiczeń. O obowiązku udziału w wykładach decyduje koordynator kursu, 

zapisując to w karcie kursu.” 

c) usuwa się ust. 4. 

d) dodaje się ustęp 5 w poniższym brzmieniu: 

„Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zwolnieni są studenci, o których mowa  

w § 8 i § 10” 

16) w § 21: 

a)  ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Karty kursów winny być przedstawione studentom najpóźniej na pierwszych zajęciach i 

zamieszczone na stronach internetowych właściwych instytutów nie później niż w dniu 

rozpoczęcia danego semestru”. 

b) ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W przypadku niezaliczenia studentowi (w pierwszym terminie oraz terminie 

poprawkowym) danej formy zajęć, student może w ciągu 7 dni roboczych  

- od ogłoszenia wyniku zaliczenia, złożyć wniosek o przeprowadzenie zaliczenia 

komisyjnego, do dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego 

kierunku”. 

c) usuwa się ust. 11. 

d) dodaje się ustęp 12 w poniższym brzmieniu: 

„Przedłużenie okresu rozliczeniowego na okres do 30 dni kalendarzowych możliwe jest na 

wniosek studenta i po uzyskaniu zgody dyrektora jednostki prowadzącej kierunek”. 

e) dodaje się ustęp 13 w poniższym brzmieniu: 

„W wyjątkowych przypadkach właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora na 

wniosek studenta, po zaopiniowaniu przez dyrektora instytutu, może wyrazić zgodę na 

rozliczenie roczne”. 

17) w § 24: 

a) ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Harmonogram egzaminów, w ramach organizacji roku akademickiego, zatwierdza 

dyrektor instytutu realizującego dany kierunek w terminie nie później niż 30 dni przed 
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rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, na podstawie ustaleń terminów między studentami a 

egzaminatorami”. 

b) dodaje się ustęp 13 w poniższym brzmieniu: 

„Osoba przeprowadzająca egzamin może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu w 

ramach dodatkowego terminu (termin “zerowy”) przed rozpoczęciem sesji 

egzaminacyjnej. Do egzaminu w terminie “zerowym” można przystąpić, jeżeli uzyskano 

zaliczenie z przewidzianych dla danego kursu ćwiczeń przed datą egzaminu”. 

18) w § 26: 

a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W przypadku niezaliczenia studentowi (w pierwszym terminie oraz terminie 

poprawkowym) egzaminu, student może w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyniku 

egzaminu złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego  

do dyrektora instytutu realizującego program kształcenia dla danego kierunku”. 

b) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez studenta, dyrektor 

instytutu wyznacza termin egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien odbyć 

się w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od podjęcia decyzji przez dyrektora instytutu z 

zastrzeżeniem § 21 ust. 2”. 

c) usuwa się ust. 3. 

d) ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach, 

uzasadnionych charakterem kursu, dyrektor instytutu może ustalić inną formę tego 

egzaminu”. 

e) ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Na wniosek studenta, bez prawa głosu stanowiącego w egzaminie komisyjnym mają 

prawo uczestniczyć: opiekun roku, specjalista z zakresu kursu wskazany przez studenta 

oraz przedstawiciel studentów”. 

f) dodaje się ustęp 8 w poniższym brzmieniu: 

„Wszelkie wątpliwości związane z zaliczaniem poszczególnych form zajęć, kursów oraz 

egzaminów komisyjnych rozstrzyga właściwy prorektor działający z upoważnienia 

Rektora”. 

19) § 28 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Zaliczenie ostatniego semestru studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych 

planem studiów kursów i zdaniu egzaminu dyplomowego”. 

20) § 29 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Student może uzyskać zgodę dyrektora instytutu na jednokrotne powtarzanie semestru/roku 

studiów w toku odbywanych studiów. W sytuacji szczególnej zgodę na ponowne powtarzanie 

semestru/roku studiów może wyrazić właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora”. 

21) w § 31: 

a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Wznowienie studiów przez osoby, które zostały skreślone z listy studentów  

na wyższych latach studiów, może nastąpić jednokrotnie za zgodą dyrektora instytutu, 

który określa zakres i termin wyrównania różnic programowych i uzyskania przypisanych 

punktów ECTS. W szczególnych przypadkach zgody na ponowne wznowienie może 

udzielić właściwy prorektor działający z upoważnienia Rektora”. 

b) ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
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„Wznowienie jest możliwe w przypadku, gdy w Uczelni jest prowadzony dany kierunek 

studiów lub kierunek studiów związany z dyscypliną, do której był przyporządkowany 

dotychczas prowadzony kierunek”. 

22) w § 32: 

a) ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Studentowi pierwszego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz 

pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich urlop może być udzielony jedynie w 

przypadku choroby, urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem”. 

b) ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Student, który zaliczył pierwszy rok studiów w Uczelni (tj. w Uniwersytecie Pedagogicznym 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – dt. pierwszego roku studiów I stopnia, 

pierwszego roku studiów II stopnia oraz pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich, 

ma prawo, jeden raz w czasie studiów, do uzyskania rocznego urlopu bez podania przyczyny. 

Urlop tego typu student może otrzymać w terminie miesiąca od rozpoczęcia semestru i po 

zaliczeniu semestru poprzedniego”. 

23) § 39 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Student ma obowiązek złożenia w jednostce właściwej do spraw obsługi studenta  

w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej pisemnej pracy dyplomowej, jeżeli 

praca dyplomowa jest wymagana przez program studiów, a na kierunkach artystycznych 

dodatkowo dokumentacji części artystycznej pracy dyplomowej zatwierdzonych przez 

promotora (promotorów) nie później niż do końca ostatniego semestru studiów zgodnie z 

obowiązującą w danym roku akademickim organizacją, określoną decyzją Rektora, z 

zastrzeżeniem ust. 2”. 

24) § 40 usuwa się. 

25) w § 44: 

a) ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną  

w sposób opisany powyżej, po jej zaokrągleniu według zasady: 

 do 3,25   – dostateczny (3,0) 

 od 3,26 do  3,75  – plus dostateczny (3,5) 

 od 3,76 do  4,25  – dobry (4) 

 od 4,26 do  4,50 – plus dobry (4,5) 

 od 4,51   – bardzo dobry (5)” 

b) dodaje się ustęp 7 w poniższym brzmieniu: 

„Na uzasadniony wniosek komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, złożony w 

terminie 3 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego, dyrektor instytutu może 

wnioskować do Rektora o podniesienie oceny końcowej o 0,5 stopnia na dyplomie pod 

warunkiem, że student na ostatnim roku studiów lub ostatnim semestrze w przypadku 

studiów 3,5-letnich lub 1,5-letnich uzyskał średnią ocen co najmniej 4,51”. 

c) dodaje się ustęp 8 w poniższym brzmieniu: 

„Na wniosek studenta (bez prawa głosu stanowiącego) w egzaminie dyplomowym mają 

prawo uczestniczyć: 

1) opiekun roku; 

2) przedstawiciel studentów”. 

26) § 46 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Indywidualne sprawy studentów są załatwiane w drodze decyzji administracyjnych  

i rozstrzygnięć. 

2. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w przypadkach 
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określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach. 

3. Decyzje administracyjne wydaje Rektor. Rektor może upoważnić właściwego prorektora 

lub dyrektora instytutu do wydawania decyzji administracyjnych należących do jego 

kompetencji. 

4. Od decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji przez Rektora, przysługuje 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

5. Decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie Rektora wydane na skutek wniesienia 

odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są ostateczne.  

6. Odwołanie od decyzji administracyjnej składa się na piśmie za pośrednictwem podmiotu, 

który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

7. Indywidualne sprawy studentów, które nie podlegają załatwieniu w drodze decyzji 

administracyjnej, są załatwiane w drodze rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia wydaje dyrektor 

instytutu, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

8. Rozstrzygnięcie wydaje się niezwłocznie, nie później  niż w terminie 30 dni od dnia 

wniesienia wniosku przez studenta, chyba, że przepis szczególny stawowi inaczej. 

9. Od rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw studentów przysługuje odwołanie do 

właściwego prorektora. Rozstrzygnięcie właściwego prorektora, wydane na skutek 

wniesienia odwołania jest ostateczne. 

10. Odwołanie od rozstrzygnięć składa się w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu, 

który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty doręczenia 

rozstrzygnięcia. 

11. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu wymagają wniosku, należy go złożyć na 

piśmie lub jeśli jest to przewidziane dla danego rodzaju sprawy w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu Uczelni. 

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, przepisy Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące spraw związanych z zasadami, trybem i tokiem  studiów, 

a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga właściwy prorektor. 

Rozstrzygnięcie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest ostateczne”. 

 

§ 2 

1. Dokonuje się ujednolicenia pisowni słowa „rektor”. W całym Regulaminie stosuje się pisownię 

„Rektor”. 

2. Dokonuje się ujednolicenia pisowni słowa „uczelnia”/”Uczelnia” według zasad,  

iż w odniesieniu do Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie (dalej: UP) stosuje się pisownię „Uczelnia”, a w odniesieniu do innej uczelni (nie 

sprecyzowanej) stosuje się pisownię „uczelnia” 

 

§ 3 

Tekst jednolity Regulaminu studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Pozostałe zapisy przedmiotowej uchwały nie ulegają zmianie. 
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§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

 

Rektor 

Prof. dr hab. Piotr Borek 

 


