
 

PISMO OKÓLNE Nr 8/2022 

Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 18.03.2022 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 8/2022 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 
16.03.2022 r.  

 

§ 1. 

Przekazuje się społeczności akademickiej uchwałę nr 8/2022 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 
z dnia 16.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/2019 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 
z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Akademii Morskiej 
w Szczecinie”, która stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego. 

 

REKTOR 

 

/podpis/ 

 

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS 

  



 

Uchwała Nr 8/2022 

Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 16.03.2022 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2019 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 
2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie” 

 

 

Senat Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 16.03.2022r. na podstawie art. 28 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, 
tj. jednolity), uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W Regulaminie studiów Akademii Morskiej w Szczecinie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 15/2019 
Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 43: 
a) ust. 1 otrzymuje brzemiennie: 

„Student może otrzymać urlop krótkoterminowy w wymiarze miesiąca lub długoterminowy 
w wymiarze od 2 do 12 miesięcy, w czasie którego zachowuje prawa studenckie.” 
 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta 
z zastrzeżeniem § 44 ust. 2.” 
 

2) w § 44 dodaje się  ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: 
„Student z terenów objętych wojną może otrzymać urlop dziekański w wymiarze do 12 
miesięcy, w czasie którego zachowuje prawa studenckie. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
dziekan na udokumentowany wniosek studenta, jego pełnomocnika lub przedstawiciela 
ustawowego - § 44 ust. 3 nie stosuje się.” 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Senatu AM w Szczecinie 

Rektor 

 

/podpis/ 

 

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka prof. AMS 


