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Regulamin dyscyplinarny 

 dla studentów Wyższej Szkoły Administracji  Publicznej w Szczecinie 

 

 

§ 1 

Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie i na zasadach określonych 

przepisami rozdziału 2. w dziale VII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 

2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1668), §49, 50, 51, 52 Statutu Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej w Szczecinie z 29.04.2019  oraz §12 Regulaminu studiów WSAP z 29.04.2019 r. 

 

§ 2 

Szczegółowe zasady postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów 

określa Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie 

trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu 

wymierzania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1882). 

 

§ 3 

1.  Za   postępowanie   nieuczciwe,   uchybiające   godności   studenta,   sprzeczne ze złożonym  

     ślubowaniem oraz za nieprzestrzeganie przepisów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej  

     w  Szczecinie,  w  tym  także  za  przypisywanie sobie autorstwa części lub całości cudzego  

     utworu, student ponosi odpowiedzialność przed Rektorem Uczelni,  komisją dyscyplinarną   

     właściwą ds. studentów, odwoławczą komisją dyscyplinarną ds. studentów. 

2.  W skład komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej wchodzą: 

     a) przewodniczący komisji – nauczyciel akademicki, 

     b) członek komisji – nauczyciel akademicki, 

     c) członek komisji – przedstawiciel Samorządu studenckiego.  

 

§ 4 

1.  Rektor spośród nauczycieli akademickich Uczelni powołuje Rzecznika  dyscyplinarnego ds.  

     studentów. 

2.  O przekazaniu sprawy do Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów decyduje Rektor. 

3.  Rzecznik   dyscyplinarny   prowadzi   postępowanie   wyjaśniające.   Po   jego zakończeniu  

     Rzecznik: 

     a) umarza postepowanie, 

     b) kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie, 

     c) składa do Rektora wniosek o wymierzenie kary upomnienia.  

 

§ 5 

1.   Kary dyscyplinarne wymierzane studentom to: 

      a) upomnienie, 

      b) nagana, 
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      c) nagana z ostrzeżeniem, 

      d) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku, 

      e) wydalenie z uczelni. 

 2.  Karę upomnienia wymierza studentowi Rektor Uczelni za przewinienia mniejszej wagi. 

      Pozostałe kary wymienione w ust.1 orzeka komisja dyscyplinarna ds. studentów w drodze  

      postępowania dyscyplinarnego.  

 

§ 6 

Od orzeczenia komisji dyscyplinarnym stronom przysługuje odwołanie do odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia wręczenia orzeczenia. 

 

§ 7 

Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postepowania karnego, z wyłączeniem art.82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


