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Zarządzenie Nr  9/2002 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 marca 2002 r. 

 

wprowadzające zmiany do Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz uchwały Nr 7/2002 Senatu Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 20 lutego 2002 r. zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. W Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim  stanowiącym Załącz- 

nik do zarządzenia Nr 35/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2001 r. 

wprowadza się następujące zmiany : 

 

   1/ w § 9 ust. 3 - po  wyrazach  „samorządem studenckim” dodaje się wyrazy  

„i podaje do wiadomości przed jego rozpoczęciem”, 

 

   2/ w § 13 - wyrazy „jednostki kierunkowe” zastępuje się wyrazami „jednostki 

organizacyjne prowadzące samodzielnie kierunek lub specjalność, zwane da-

lej jednostkami kierunkowymi”, 

 

   3/ w § 23 ust. 2 – po  wyrazach  „przed upływem”  dodaje  się  wyraz  „kolej- 

    nych”, 

 

   4/ w § 28 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu  - „Student ma prawo 

przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym, uzgodnionym z  egzami- 

    natorem.”, 

 

   5/ w § 32 : 

- po wyrazach „rok studiów” dodaje się wyrazy „lub okres dłuższy”, 

- skreśla się zdanie w brzmieniu – „Przepisy niniejszego rozdziału stosuje 

się odpowiednio do zaliczenia roku studiów.”, 

 

   6/ § 34 otrzymuje brzmienie : 

 

„§ 34 

 

 Podstawą zaliczenia semestru przez studenta uczestniczącego w wymianie międzyna-

rodowej lub programie MOST jest zrealizowanie programu zatwierdzonego przez wydzia-

łowego koordynatora ECTS.” 
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   7/ § 35 otrzymuje brzmienie : 

 

„§ 35 

 

 1. W przypadku niespełnienia przez studenta warunków niezbędnych do zaliczenia 

semestru może on ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr na zasadach ustalonych 

przez radę wydziału. 

 

2. Student ma obowiązek spełnienia zaległych warunków w ciągu roku.”, 

 

   8/ w § 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie : 

 

        „1. Na wniosek studenta zgody na przerwę w studiach udziela dziekan w porozumie-

niu z dyrektorem (kierownikiem) właściwej jednostki kierunkowej. 

 

 2. W okresie przerwy student traci prawa studenckie, lecz za zgodą dziekana może 

uczestniczyć w niektórych zajęciach na zasadach określonych w § 39 ust. 3.”, 

 

   9/ w § 45 ust. 1 : 

- dodaje się pkt 4 w brzmieniu : 

 

„4/ niedokonania wymaganych opłat za studia,”, 

 

- dotychczasowy pkt 4 otrzymuje numer 5 i brzmienie : 

 

     „5/ niezłożenia pracy magisterskiej  i  niezdania egzaminu dyplomowego  

      do końca ostatniego semestru  przewidzianego  planem studiów, z za- 

      strzeżeniem § 49 ust. 3,”, 

 

- dotychczasowy pkt 5 otrzymuje numer 6. 

 

   10/ § 47 otrzymuje brzmienie : 

 

„§ 47 

 

 Szczegółowe warunki ukończenia studiów licencjackich i magisterskich oraz formę 

egzaminu licencjackiego/magisterskiego określa rada wydziału w porozumieniu z uczelnia-

nym organem samorządu studenckiego.”, 

 

   11/ w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie : 

 

 „1. Pracę licencjacką/magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową, student przygo-

towuje pod opieką nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora lub stopień na-

ukowy doktora habilitowanego. Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału, 

może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym doktora, 

w tym także specjalistę spoza Uczelni.”, 
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     12/ w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie : 

 

 „1. Pracę dyplomową student winien złożyć w terminie uzgodnionym z opiekunem 

pracy nie później niż do końca ostatniego semestru. Student, który nie złożył w terminie 

pracy  dyplomowej  zostaje  skreślony  z  listy studentów nie tracąc prawa do złożenia pracy 

i zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia.”, 

 

     13/ § 55 skreśla się. 

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


