
  
 

Uchwała nr 82 
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na 8. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 
w dniu 15 marca 2021 r. 

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

Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim 
 
Na podstawie: art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), art. 79 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz. U. 2020 poz. 695 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu UŁ, przyjętego uchwałą nr 440 
Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.), uchwala się, co następuje: 
 

§1 
 

W Regulaminie studiów, będącym załącznikiem do uchwały nr  449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 
2019 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Każdemu studentowi zakłada się konto poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej, 

do którego otrzymuje dane dostępowe w postaci adresu (login) i hasła. Login i hasło są 
podstawowymi danymi do logowania się do innych systemów na UŁ (USOSWEB, 
WiFieduroam).”; 

2. W § 51 ust. 1 skreśla się w pierwszym zdaniu słowo „długoterminowego”; 
3. § 59 uchyla się. 
4. Dodaje się § 62a w brzmieniu:  

„§ 62 a 
1) Ilekroć w Regulaminie studiów jest mowa o kartach okresowych osiągnięć studenta 

rozumie się przez to również wydrukowaną kartę okresowych osiągnięć wygenerowaną 
z systemu elektronicznego USOS. 

2) Ilekroć w Regulaminie studiów jest mowa o złożeniu i przyjęciu pracy dyplomowej przez 

studenta rozumie się przez to również złożenie jej i przyjęcie w systemie APD. Praca jest 

uznawana za przyjętą w APD z chwilą skierowania jej do sporządzenia recenzji. 

3) Protokoły z egzaminów dyplomowych mogą być również sporządzane w postaci 

elektronicznej i zatwierdzane w ciągu 3 dni od dnia jego przeprowadzenia we 

wskazanym systemie informatycznym.”. 

 
 
 
 



 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Za zgodność                                                                                  Przewodnicząca Senatu UŁ 
Sekretarz Senatu UŁ                                                                      Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
  Katarzyna Rubciak                                                                        Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


