
 

 

Uchwała Nr 000-5/6/2019 Senatu 

Uniwersytetu  

Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie: uchwalenia  Regulaminu studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

 

 

1. Na podstawie: 

 

- art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), 

- art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

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

- § 35 ust. 1  pkt 2 statutu (uchwała Nr 000-6/1/2015 Senatu UTH Radom z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. 

zm.), 

-  opinii stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia – uchwała Nr 6/VIII/2018/2019 z dnia 22 maja  2019 r., 

 

Senat uchwala Regulamin studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im.  Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, który w formie załącznika stanowi integralną część nn. uchwały.   

 

2. Zachowują ważność decyzje i rozstrzygnięcia organów Uczelni wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu.  

 

3. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się 

przepisy dotychczasowe.  

 

4. Do dnia 30 września 2020 r. zachowują moc przepisy wykonawcze do Regulaminu, o którym mowa  

w  pkt 6, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. 

 

5. Do dnia 30 września 2020 r. bądź niezwłocznie w przypadku, jeżeli nie są spełnione warunki,  

o których mowa w pkt 3, dziekani wydziałów określą szczegółowe przepisy wykonawcze, o których mowa 

w niniejszym Regulaminie.  

 

6. Z dniem 30 września 2019 r. traci moc uchwała Nr 000-4/3/2015 Senatu UTH Radom z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia przez Senat regulaminu studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z późn. zm. 

 

7. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/2019 i wcześniej,  wnoszą opłaty za studia 

ustalone na podstawie zawartych umów. 

 

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  

 

 
 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 

   im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 

 

 


