Gdańsk, 3 marca 2022 r.

Zmiany w Regulaminie Studiów obowiązujące od 1 października 2022 r.
względem dotychczas obowiązującego Regulaminu
Treści zmienione lub dodane:
1. § 1 ust. 3: Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów.
2. § 1 ust. 4: Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym na zewnątrz uczelni status
studenta.
3. § 1 ust. 7: Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.gsw.gda.pl. Treści przeznaczone wyłącznie dla studentów podaje się w sposób wymagający logowania.
4. § 1 ust. 8 (dodany): Uczelnia zakłada wszystkim studentom konta o adresach w domenie
@gswgdansk.edu.pl umożliwiające:
1) korzystanie z poczty elektronicznej,
2) dostęp do strony internetowej uczelni wymagającej logowania,
3) dostęp do narzędzi wspomagających kształcenie na odległość,
4) dostęp do oprogramowania komercyjnego, do którego uczelnia posiada licencje.
Konta usuwane są po skreśleniu z listy studentów oraz po roku od ukończenia studiów.
5. § 1 ust. 9 (dodany): Korespondencja studenta z uczelnią w sprawach, o których mowa w regulaminie studiów i niewymagających specjalnej formy, może być prowadzona w formie elektronicznej wyłącznie z wykorzystaniem skrzynek pocztowych, o których mowa w ust. 8 pkt 1.
6. § 32: Wyniki egzaminów podawane są:
1) na stronie internetowej uczelni w sposób uniemożliwiający dostęp do informacji osobom nieupoważnionym lub
2) w poczcie elektronicznej lub narzędziach wspomagających kształcenie na odległość — o których mowa w § 1 ust. 8.
7. § 34 ust. 1: Student, który zgłasza zastrzeżenia do oceny uzyskanej z egzaminu, po wykorzystaniu
wszystkich terminów w sesji egzaminacyjnej, ma prawo, w terminie tygodnia od daty podania
wyniku egzaminu, złożyć do dziekana wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
8. § 63 ust. 1: Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: przewodniczący — dziekan (prodziekan) oraz dwóch członków — nauczycieli akademickich:
1) którymi są promotor i recenzent, w przypadku wykonywania pracy dyplomowej,
2) których powołuje dziekan, w przypadku niewykonywania pracy dyplomowej.
9. § 65 ust. 3: Zestaw pytań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2, przygotowuje dziekan oraz
podaje je do wiadomości studentom ostatniego semestru studiów najpóźniej tuż po jego rozpoczęciu, na stronie internetowej uczelni.
10. § 71 ust. 2 pkt 2: (usunięty).
11. § 75: (usunięty).
12. Zmiana numeracji kolejnych paragrafów oraz daty wejścia w życie regulaminu: 1 października
2022 r.

