
 

UCHWAŁA Nr 68/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 161 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się 
następujące zmiany:  
 
1) w § 5: 

 
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
 

„8) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności) 
powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu,  
a także o zmianie warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i 
wysokość pomocy materialnej, oraz o innych okolicznościach faktycznych  
i prawnych mających znaczenie dla praw i obowiązków studenta w Uczelni;”, 

 
b) po pkt. 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
 

„10) zawieranie umów związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych oraz 
warunkami odpłatności za studia w Uniwersytecie Wrocławskim.”; 

 
2) dotychczasową treść § 8 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

 
„2. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.”; 
 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12 

Zasady studiowania w kolegiach międzyobszarowych oraz odpowiednie plany  
i programy studiów ustalają rady kolegiów.”; 

 
4) w § 18 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
 

 „7. Student, który nie dokona wyboru przedmiotu na zasadach określonych przez 
dziekana, realizuje przedmiot wskazany przez dziekana. Przedmiot wskazany przez 
dziekana staje się dla studenta przedmiotem obowiązkowym.”; 

 
5) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. W przypadku uznania zasadności odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki 
zarządza komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. Komisyjne 
sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników powinno odbyć się w ciągu 7 dni od 
złożenia wniosku. W skład komisji wchodzą: dyrektor (kierownik) jednostki, prowadzący 
zajęcia oraz inny specjalista z zakresu danego przedmiotu. Na wniosek studenta zaliczenie 
może odbyć się w obecności wskazanego przez niego nauczyciela akademickiego lub 
przedstawiciela samorządu studenckiego.”;  
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6) w § 28: 
 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są zgodnie ze szczegółową organizacją 
roku akademickiego ustaloną komunikatem rektora na dany rok akademicki.”, 

 
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 
„9. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie podstawowym lub 

poprawkowym, student ma prawo do przywrócenia przez egzaminatora prawa do 
zdawania tego egzaminu w okresie sesji egzaminacyjnej. Datę egzaminu wyznacza 
egzaminator. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej (poprawkowej) egzaminy mogą w 
uzasadnionych przypadkach być przeprowadzone w ciągu 10 dni od daty jej 
zakończenia  na zasadach ustalonych przez dziekana.”; 

 
7) w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
 

„3. Rozstrzygnięcie dotyczące uznania zaliczonych ćwiczeń należy do kompetencji 
dziekana i jest ostateczne.”; 

 
8) w § 34: 
 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
 

„1a. Rada wydziału może określić obniżone minimalne warunki zaliczenia semestru 
(roku), w tym minimalną liczbę punktów ECTS.”, 

 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4. Semestr (rok) zalicza dziekan. Zaliczenie semestru (roku) uprawnia studenta do 
wpisania na semestr (rok) wyższy.”; 

 
9) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35 

1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych  
w § 34 ust. 1 może być powtórnie wpisany na ten sam semestr (rok). 

2. Rada wydziału określa minimalną liczbę punktów kredytowych, jaką student musi 
uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na semestr (rok). Niespełnienie tego 
warunku traktowane będzie jako brak postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z 
listy studentów. 

3. Student, o którym mowa w ust. 1 może wnioskować o  kontynuowanie studiów  
w następnym semestrze (roku).  

4. Warunki kontynuowania studiów, o których mowa w ust. 3 może ustalić rada 
wydziału określając w szczególności dopuszczalny deficyt punktów ECTS w danym okresie 
zaliczeniowym oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS.  

5. Student zobowiązany jest zaliczyć przedmiot niezaliczony w najbliższym  
z możliwych terminów. 

6. Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne na 
zasadach określonych zarządzeniem rektora. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne 
określa rektor nie później niż do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie 
kształcenia. 

7. Niespełnienie warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym 
semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych jest traktowane jako brak 
postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia z listy studentów.”; 

 
10)  w § 40 w ust. 1 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 

„1) niepodjęcia studiów. Za niepodjęcie studiów uważa się nieusprawiedliwioną   
długotrwałą nieobecność na zajęciach uniemożliwiającą zaliczenie semestru (roku); 

 2)  rezygnacji ze studiów złożonej w postaci pisemnej. Rezygnację uznaje się za złożoną 
z datą wpłynięcia pisma do dziekanatu;”; 
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11)  w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Pracę licencjacką /inżynierską /magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową, 
student przygotowuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan po 
zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia 
pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym doktora, a także specjalistę spoza 
Uczelni.”; 

 
12)  w § 44 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 
 

„6. Osoba, o której mowa w ust. 5, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy 
studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu złożenia pracy i egzaminu 
dyplomowego.   

7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, wznowienie studiów może nastąpić w 
celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w trybie określonym  
w § 41 ust. 3 i 5 Regulaminu.”; 

 
13)  w § 45: 
 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową.”, 
 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 

„2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie ustalonym przez dziekana. 
3. Egzamin odbywa się przed powołaną przez dziekana komisją w składzie co 

najmniej trzyosobowym. W skład komisji wchodzą promotor i recenzent (recenzenci). 
Komisji przewodniczy powołany przez dziekana  nauczyciel akademicki mający stopień 
naukowy doktora habilitowanego.”, 

 
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
 

„6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa, na 
wniosek dziekana, rada jednostki prowadzącej kierunek studiów.”; 

 
14)  w § 47: 
 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej  
z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.”,  

 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4. Wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.”,  
 
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów, o którym mowa w ust. 4 i 5, 
oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując ogólne zasady 
zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie cyfry 
zachowanej o 1).”,   

 
d) uchyla się ust. 9. 

 
§ 2. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 

kończą studia na zasadach określonych w dotychczasowych programach kształcenia.  
 
§ 3. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego Regulaminu studiów  

w Uniwersytecie Wrocławskim ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz uchwały  
Nr 39/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.  
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
  
 


