
Uchwała Rady  Wydziału UWr nr 12/2012 z dnia 27 września 2012 r. 

 

1. Odnośnie §35 p.1 i 2 Regulaminu Studiów z dnia 25 kwietnia 2012 r. Minimalna 

liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć aby być powtórnie wpisany na dany 

okres zaliczeniowy wynosi 6 (jeżeli okresem zaliczeniowym jest semestr) lub 12 (jeżeli 

okresem zaliczeniowym jest rok).  

2. Odnośnie §35 p.4 Regulaminu Studiów z dnia 25 kwietnia 2012 r. Największy 

dopuszczalny deficyt punktów ECTS za poprzedni okres zaliczeniowy pozwalający na 

wnoszenie o warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów podczas następnego 

okresu zaliczeniowego jest 15 (jeżeli okresem zaliczeniowym jest semestr) lub 30 (jeżeli 

okresem zaliczeniowym jest rok). Maksymalny sumaryczny deficyt punktów ECTS 

pozwalający na wnoszenie o warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów 

podczas następnego okresu zaliczeniowego wynosi 40.  

3. Największa dopuszczalna liczba kolokwiów (wliczając w to laboratoryjne kolokwia 

tzw „wejściowe”) w tym samym dniu wynosi 2, a w jednym tygodniu 4. Kolokwia 

zaliczeniowe nie mogą odbywać się poza wyznaczoną planem liczbą godzin. Regulacja 

nie dotyczy kolokwiów poprawkowych ani krótszych niż 10 minutowe. 

4. Na studia II-stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów licencjackich, 

inżynierskich lub innych równoważnych na kierunkach chemia, technologia chemiczna, 

inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, farmacja, ochrona środowiska lub 

innych których efekty kształcenia są zgodnie w co najmniej w 50% z efektami 

kształcenia przewidzianym przez plan studiów I-stopnia wybranej specjalności na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

5. O Indywidualny Plan Studiów student może starać się po uzyskaniu co najmniej 60 

punktów ECTS oraz uzyskaniu średniej ocen co najmniej 4,25. Student przedstawia 

podanie, plan studiów oraz zgodę opiekuna Dziekanowi (lub  właściwemu 

Prodziekanowi). Opiekunem może być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy. 

Indywidualny Plan Studiów zatwierdza Rada Wydziału.  

6. Dla studiów niestacjonarnych okresem zaliczeniowym jest rok.  

7. Upoważnia się Dziekana do zatwierdzania tematów prac magisterskich.  



8. Po upływie czterech lat od daty ostatniego zaliczenia lub egzaminu Dziekan może 

odmówić zgody na reaktywację w prawach studenta.  

9. W Uchwale Rady Wydziału z dnia 5 lipca 2012 r. sformułowanie „Indywidualny Tok 

Studiów” jest równoważne z „Indywidualnym Planem Studiów” w rozumieniu 

obowiązującego od 1 października 2012 r. Regulaminu Studiów.  

10. Wprowadza się współczynnik przeliczeniowy dla zajęć dydaktycznych 

prowadzonych w języku polskim, bez dodatkowego wynagrodzenia, w soboty i 

niedziele oraz innych dniach ustawowo wolnych od pracy w wymiarze 1,5. 

Niecałkowita liczba godzin dydaktycznych uzyskana w ten sposób jest zaokrąglana w 

górę do liczby całkowitej.  

11. Wprowadza się współczynnik przeliczeniowy dla zajęć dydaktycznych 

prowadzonych poza siedzibą Uniwersytetu lub z wykorzystaniem technik kształcenia 

na odległość w wymiarze 2. 

12. Nieujęte w Regulaminie Studiów warunki ukończenia studiów I stopnia określa 

Regulamin Ukończenia Studiów I stopnia (Uchwała RW 13/2012).  

13. Niniejsza uchwała Rady Wydziału wchodzi w życie z dniem 1 października 2012  

 

 

 


