
 

  

IV. Prawa i obowiązki studenta 

§ 13 

Student ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych i korzystając z 

wszechstronnej pomocy nauczycieli akademickich, jednostek organizacyjnych i 

administracyjnych SGGW; 

2) uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych, zespołów naukowych, 

rozwojowych i wdrożeniowych SGGW; 

3) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych w istniejących lub 

tworzonych, zgodnie z Ustawą, kołach i organizacjach młodzieżowych oraz 

korzystania w tym celu z urządzeń i środków SGGW, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

4) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne SGGW za 

pośrednictwem swoich przedstawicieli;  

5) korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich 

dyżurów dostępnych dla studentów wszystkich form studiów; 

6) korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego SGGW; 

7) informacji dotyczącej rozliczania poszczególnych etapów jego studiów, w tym 

również dostępnych w systemie informatycznym; 

8) wglądu do pisemnych prac mających wpływ na zaliczenie i ocenę końcową z modułu; 

9) studiowania według indywidualnych planów studiów i planów zajęć zgodnie z 

wymogami określonymi odpowiednio w §10 i § 11; 

10) otrzymywania pomocy materialnej i korzystania z zakwaterowania w domach 

studenckich na zasadach określonych odrębnymi regulaminami; 

11) poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności 

akademickiej; 

12) udziału w procesie zapewniania i doskonaleniu jakości kształcenia w SGGW poprzez 

wyrażanie opinii na temat różnych aspektów jakości kształcenia z wykorzystaniem 

narzędzi stosowanych przez SGGW; 

…… 

 

§ 14 

1. Do podstawowych obowiązków studenta należy: 

1) wykorzystywanie stwarzanych przez SGGW możliwości kształcenia;  
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2) postępowanie zgodne z treścią ślubowania; 

3) przestrzeganie postanowień Regulaminu i innych przepisów obowiązujących w 

SGGW; 

4) uzyskiwanie zaliczeń w sposób etyczny oraz przygotowywanie wszelkich prac z 

poszanowaniem praw autorskich; 

5) terminowe uzyskiwanie zaliczeń, przystępowanie do egzaminów i wypełnianie innych 

obowiązków związanych z przebiegiem studiów; 

6) terminowe odbywanie praktyk, które przewidziane są w programie kształcenia; 

7) dbałość o mienie SGGW; 

8) sprawdzanie informacji dotyczącej przebiegu studiów w systemie elektronicznym 

oraz niezwłoczne zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w danych tam 

umieszczonych; 

9) niezwłoczne, pisemne powiadamianie dziekanatu o zmianie stanu cywilnego, 

nazwiska, adresu, rezygnacji ze studiów, a także o zmianie warunków 

materialnych, jeżeli wpływają one na zmianę decyzji o przyznaniu pomocy 

materialnej; 

10) uzyskanie zgody Dziekana na każdorazową zmianę grupy zajęciowej, do której 

student został wcześniej przypisany. 

 

 

 


