
 

Uchwała  nr 4/352 

Senatu  

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  

w Bydgoszczy  

z dnia 24 października 2012 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia minimalnej liczby punktów ECTS oraz długu ECTS umożliwiającego 

kontynuację studiów na kolejnym semestrze/roku na kierunkach studiów prowadzonych na 

Wydziale Inżynierii Mechanicznej  

Na podstawie: 

 art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. 2012.572. j.t. ze zmianami), 

 § 34 ust. 2 pkt. 3 Statutu UTP, 

 § 23 ust.4 pkt. 3, ust. 6 Regulaminu Studiów UTP przyjętego Uchwałą nr 11/349 z dnia 23 maja 

2012 r., 

 Uchwały nr 4/14 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej z 4 września 2012 r., 

 pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 22 października 

2012 r. 

 

Senat  

 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

uchwala co następuje: 
 

1. Zatwierdza minimalną liczbę punktów ECTS i dług punktowy umożliwiający kontynuację 

studiów na kolejnym semestrze/roku na studiach prowadzonych przez Wydział Inżynierii 

Mechanicznej. 

2. Liczba punktów, o których mowa w pkt. 1 zawierają załączniki do niniejszej uchwały: nr 

1 – dla kierunków realizowanych w formie stacjonarnej i nr 2 – dla kierunków 

realizowanych w formie niestacjonarnej.  

3. Rozliczanie osiągnięć studenta za pomocą punktów ECTS obowiązuje wszystkich 

studentów, którzy rozpoczynają studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 

2012/2013. 

4. Za właściwą realizację uchwały odpowiada dziekan. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

 

dr hab. inż. Antoni BUKALUK 

prof. nadzw. UTP  



Uchwała  nr 14/362 

Senatu  

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  

w Bydgoszczy  

z dnia 18 września 2013 roku 

 

w sprawie: określenia minimalnej liczby punktów ECTS oraz długu ECTS umożliwiającego 

kontynuację studiów na kolejnym semestrze/roku na kierunkach studiów prowadzonych na 

Wydziale Inżynierii Mechanicznej  

Na podstawie: 

 art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. 2012.572. j.t. ze zmianami), 

 § 34 ust. 2 pkt. 3 Statutu UTP, 

 § 23 ust.4 pkt. 3, ust. 6 Regulaminu Studiów UTP przyjętego Uchwałą nr 11/349 z dnia 23 maja 

2012 r., 

 Uchwały nr 10/15 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej z dnia 2 lipca 2013 r., 

 pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 16 września 2013 r. 

 

 

Senat  

 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

uchwala co następuje: 
 

6. Określa się minimalną liczbę punktów ECTS i dług punktowy umożliwiający kontynuację 

studiów na kolejnym semestrze/roku na studiach prowadzonych przez Wydział Inżynierii 

Mechanicznej. 

7. Liczbę punktów, o których mowa w pkt. 1 zawierają załączniki do niniejszej uchwały: nr 

1 – dla kierunków realizowanych w formie stacjonarnej i nr 2 – dla kierunków 

realizowanych w formie niestacjonarnej.  

8. Rozliczanie osiągnięć studenta za pomocą punktów ECTS określonych w pkt. 2 

obowiązuje wszystkich studentów, którzy rozpoczynają studia stacjonarne i niestacjonarne 

od roku akademickiego 2013/2014. 

9. Za właściwą realizację uchwały odpowiada dziekan. 

10. Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2013/2014. 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

 

dr hab. inż. Antoni BUKALUK 

prof. nadzw. UTP  



Uchwała  nr 3/368 

Senatu  

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  

w Bydgoszczy  

z dnia 19 marca 2014 roku 

w sprawie: określenia minimalnej liczby punktów ECTS oraz długu ECTS umożliwiającego 

kontynuację studiów na kolejnym semestrze/roku na kierunkach inżynieria biomedyczna i 

CAE  na Wydziale Inżynierii Mechanicznej  

Na podstawie: 

 art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. 2012.572. j.t. ze zmianami), 

 § 34 ust. 2 pkt. 3 Statutu UTP, 

 § 23 ust.4 pkt. 3, ust. 6 Regulaminu Studiów UTP przyjętego Uchwałą nr 11/349 z dnia 23 maja 

2012 r., 

 Uchwały nr 9/6 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej z dnia 27 lutego 2014 r., 

 pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z dnia 17 marca 2014 r. 

 

 

Senat  

 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

uchwala co następuje: 
 

11. Określa się minimalną liczbę punktów ECTS i dług punktowy umożliwiający 

kontynuację studiów na kolejnym semestrze/roku na kierunkach: inżynieria biomedyczna 

(studia stacjonarne, drugiego stopnia) i computer aided engineering CAE (komputerowe 

wspomaganie prac inżynierskich) prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej. 

12. Liczbę punktów, o których mowa w pkt. 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.  

13. Rozliczanie osiągnięć studenta za pomocą punktów ECTS określonych w pkt. 2 

obowiązuje wszystkich studentów, którzy rozpoczynają studia stacjonarne drugiego 

stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014. 

14. Za właściwą realizację uchwały odpowiada dziekan. 

15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

 

dr hab. inż. Antoni BUKALUK 

prof. nadzw. UTP  

 


