
 

 
 
 

UCHWAŁA Nr 6/2013  

Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 22 stycznia 2013 r. 

 

W sprawie zasad i warunków zaliczania semestru na studiach prowadzonych przez  
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
 
Działając na podstawie § 33 oraz § 35 ust. 2 i 4 Regulaminu studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskich, Rada Wydziału Fizyki i Astronomii postanawia: 

1. Podstawą zaliczenia semestru są punkty ECTS uzyskane za zaliczenie modułów/przedmiotów 

objętych planem studiów lub na podstawie rozstrzygnięcia Dziekana uznającego punkty 

ECTS. Punkty ECTS przyznaje się po zaliczeniu wszystkich komponentów (zajęć) 

wchodzących w skład modułu/przedmiotu, chyba Ŝe program nauczania pozwala traktować 

je indywidualnie.  

2. Punkty ECTS uzyskane w czasie studiów na określonym kierunku i stopniu studiów podlegają 

kumulacji. 

3. Punkty ECTS uzyskane za zaliczenie określonego przedmiotu/modułu mogą tylko raz 

stanowić podstawę zaliczenia semestru na danym kierunku studiów. 

4. Dopuszczalny deficyt punktów kredytowych uzyskanych w semestrze wynosi 14 punktów 

ECTS. Sumaryczny deficyt punktowy w trakcie studiów nie moŜe przekroczyć 40 punktów 

ECTS. 

5. Przekroczenie deficytów, o których mowa w pkt. 4 traktowane jest jako brak postępów w 

nauce i moŜe być podstawą do skreślenia z listy studentów. 

6. Student, który w trakcie semestru uzyskał co najmniej 30 punktów ECTS, uzyskuje 

zaliczenie semestru i wpis na kolejny semestr. 

7. Student, który nie spełnił warunku określonego w punkcie 6, ale nie przekroczył deficytu 

określonego w punkcie 4, takŜe uzyskuje zaliczenie semestru oraz warunkową zgodę na 

kontynuowanie studiów na wyŜszym semestrze potwierdzoną odpowiednim wpisem na ten 

semestr. Niezaliczone moduły/przedmioty student powtarza w najbliŜszym moŜliwym 

terminie.  

8. Student, o którym mowa w punkcie 7 moŜe zrezygnować z warunkowej zgody na 

kontynuowanie studiów, składając w dziekanacie pisemną rezygnację z warunkowego 

wpisu na wyŜszy semestr w terminie trzech dni roboczych od uzyskania ostatniej oceny w 

semestrze. Student ten otrzymuje zgodę na powtórzenie niezaliczonych przedmiotów. 

NiezłoŜenie wniosku skutkuje decyzjami, o których mowa w punkcie 7. 



9. Moduł/przedmiot raz zaliczony nie podlega ponownemu zaliczeniu w ramach tego samego 

toku studiów.  

10. Powtarzanie modułu/przedmiotu wymaga ponownego zaliczenia wszystkich jego 

komponentów, chyba Ŝe dziekan postanowi inaczej. 

11. Studenci po kaŜdym semestrze składają w dziekanacie karty okresowych osiągnięć, w 

terminach wynikających z Regulaminu studiów w UWr.  

12. W przypadku braku moŜliwości ustalenia liczby punktów ECTS zgromadzonych przez 

studenta decyzja o zaliczeniu semestru (roku) i zgodzie na kontynuowanie studiów 

podejmowana jest na dotychczas obowiązujących zasadach.  

13. Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu jej podjęcia. 


