KOMUNIKAT NR 11
REKTORA
TYMCZASOWE ZAWIESZENIE W PRAWACH STUDENTA

1.

Osobę, przeciwko której wszczęto postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne, można
tymczasowo zawiesić w prawach studenta, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.

2..

Tymczasowe zawieszenie w prawach studenta, zarządza:
1)
Z chwilą wszczęcia lub w okresie trwania postępowania wyjaśniającego – REKTOR.
2)
W czasie postępowania przed komisją - komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu wniosku
rzecznika dyscyplinarnego.
REKTOR może tymczasowo zawiesić w prawach studenta osobę, przeciwko której toczy się
postępowanie karne, choćby postępowanie dyscyplinarne lub wyjaśniające nie było jeszcze
wszczęte; obowiązany jest to uczynić w razie zastosowania w stosunku do niej aresztu
tymczasowego, zawiadamiając o tym ministra.
Osoba tymczasowo zawieszona w prawach studenta traci na okres trwania zawieszenia prawo
uczęszczania na wszelkie zajęcia objęte planem i regulaminem studiów oraz do udziału w życiu
szkoły.
Tymczasowe zawieszenie w prawach studenta pociąga za sobą pozbawienie lub ograniczenie
pomocy socjalnej (stypendialnej) na podstawie i w trybie przepisów o pomocy materialnej dla
studentów szkół wyższych.
Z chwilą ustania okoliczności uzasadniających tymczasowe zawieszenie należy je bezzwłocznie
uchylić.
O uchyleniu tymczasowego zawieszenia orzeka w toku postępowania wyjaśniającego organ,
który je zarządził.
Tymczasowe zawieszenie zarządzone w związku z toczącym się postępowaniem
dyscyplinarnym ustaje z mocy prawa z chwilą zakończenia postępowania dyscyplinarnego.
Jeżeli obwiniony w wyniku postępowania dyscyplinarnego ukarany został karą dyscyplinarną
zawieszenia w prawach studenta, komisja dyscyplinarna może zaliczyć obwinionemu,
wykazującemu się właściwą postawą moralną i obywatelską oraz nienagannym zachowaniem
się po popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego, okres tymczasowego zawieszenia na poczet
kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawach studenta.
Względy wychowawcze to między innymi przestrzeganie podstawowych obowiązków studenta:
1)
Postępowanie zgodne z regulaminem studiów, oraz innymi regulaminami obowiązującymi
w Uczelni w tym z Kodeksem Etyki Studenta;
2)
Dbanie o dobre imię Uczelni i godne jej reprezentowanie;
3)
Poszanowanie godności wszystkich członków społeczności akademickiej;
4)
Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, koleżeństwa i przyjaznego
współdziałania;
5)
Troska o należyty własny wygląd zewnętrzny;
6)
Przestrzeganie przepisów zapewniających bezpieczeństwo i porządek w Uczelni oraz
dbanie o mienie, estetykę i higienę pomieszczeń;
7)
Terminowe wnoszenie opłat przewidzianych w umowie zawartej między Uczelnią i
studentem.
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