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Uchwały związane ze zmianami w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim 
 

 (W związku z §4 ust. 11, zasady przyznawania i prowadzenia studentów z tzw. indywidualną 

organizacją studiów). Upoważnia się dziekana na stałe do zezwalania studentom na 

indywidualną organizację studiów oraz zatwierdzanie zmian w programie i harmonogramie 

takich studiów.  

 (W związku z §4 ust. 12, zasady przyznawania i prowadzenia studiów wg indywidualnego planu). 

Na pisemny wniosek Rada Wydziału przyznaje studentowi, który ukończył przynajmniej 

dwa semestry studiów lub uzyskał łącznie nie mniej niż 60 punktów ECTS oraz 

legitymującemu się średnią ocen za studia nie niższą niż 4,50 prawo studiowania wg 

indywidualnego planu studiów. Do wniosku student powinien dołączyć opinię samodzielnego 

pracownika naukowego Wydziału Chemii UWr, zawierającą zarazem jego zgodę na objęcie 

studenta opieką organizacyjną i naukową, a także proponowane zmiany w planach studiów. 

Szczegółowe plany studiów kolejnych semestrów powinny być przedstawiane dziekanowi do 

zatwierdzenia na piśmie na zasadach określonych §32 p. 2 Regulaminu Studiów. 

 (W związku z §4 ust. 15, zasady na jakich studenci mogą zmieniać formę studiowania). Student 

może wnioskować na piśmie do dziekana o zmianę formy studiowania pod warunkiem 

ukończenia przynajmniej dwóch semestrów studiów. Dziekan ustali przedmioty, stanowiące 

ewentualne różnice programowe oraz termin ich realizacji.  

 (W związku z §11 ust. 4 pkt c, określenie wymagań, które musi spełnić student, aby uczęszczać na 

dane zajęcia). RW zobowiązuje wszystkich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale 

Chemii UWr do przygotowania nowych zapisów do informatora ECTS najpóźniej do końca 

marca kolejnego roku akademickiego. Wzór takiego zapisu stanowi załącznik do tej 

uchwały. Zapis musi być sporządzony w języku polskim i angielskim. 

 (W związku z §29, ustalenie okresu zaliczeniowego dla studiów niestacjonarnych). Wprowadza 

się rok jako okres zaliczeniowy dla studiów niestacjonarnych, prowadzonych na kierunku 

chemia Wydziału Chemii UWr.  

 (W związku z §30 ust. 2, wprowadzenie obniżonych minimalnych warunków zaliczenia 

semestru/roku). Jako warunek zezwalający dziekanowi na wpisanie studenta na kolejny 

semestr (rok) ustala się brak zaliczenia nie więcej niż jednego przedmiotu, przy czym 

brakujący przedmiot student jest zobowiązany zaliczyć w nieprzekraczalnym okresie 

najbliższego roku akademickiego.  

 (W związku z §31 ust 2, definicja „zbyt słabych postępów w nauce”). Jako minimalną liczbę 

zdobytych punktów ECTS wymaganą, aby zezwolić studentowi na powtarzanie semestru 

(roku) ustala się 10 punktów dla studentów stacjonarnych (za semestr) oraz 20 punktów dla 

studentów niestacjonarnych (za rok).  

 (W związku z §31 ust. 4, warunki udzielania zgody na awans). Dziekan może zezwolić 

studentowi, który nie spełnił warunków wpisu na wyższy semestr (rok), na jego pisemny 

wniosek, na powtórzenie niezaliczonych przedmiotów z jednoczesnym kontynuowaniem 

studiów na semestrze (roku) wyższym w zakresie wszystkich lub wybranych przedmiotów (z 

zastrzeżeniami wynikającymi z zapisów w Katalogu Kursów, zwanym także Informatorem 

ECTS) o ile średnia z dotychczasowych studiów jest nie niższa niż 3.50. 

 (W związku z §42, warunki ukończenia studiów 1. stopnia). Znosi się obowiązek przedstawiania 

pracy dyplomowej na studiach 1. stopnia.  



 (Cd. w związku z §42, warunki ukończenia studiów 1.stopnia). Wprowadza się pisemny, testowy 

egzamin dyplomowy po studiach licencjackich. Pytania do tego egzaminu będą losowane z 

puli pytań (bazy testów) opublikowanej w internecie. Corocznie, nie później niż do końca 

kwietnia, Dziekan ustali cztery terminy tego egzaminu w danym roku: pierwszy nie później 

niż 5 maja, drugi nie później 5 czerwca, trzeci nie później niż 5 lipca i czwarty nie później niż 

5 listopada, oraz powoła członków komisji egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia tego 

egzaminu dyplomowego będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na więcej niż połowę 

pytań testu. Niezdanie egzaminu w żadnym z tych czterech terminów będzie równoznaczne 

ze skreśleniem z listy studentów, z zachowaniem prawa do złożenia egzaminu w ciągu dwóch 

lat od daty skreślenia (§45 ust. 5 Regulaminu Studiów). 

 (Cd. w związku z §42, warunki ukończenia studiów 1. stopnia). Wszyscy pracownicy Wydziału 

Chemii UWr, którzy prowadzą wykład (wykłady) zobowiązani są, w nieprzekraczalnym 

terminie do 28 lutego 2007 r., do przygotowania i dostarczenia prodziekanowi ds. 

studenckich nie mniej niż 20 pytań z zakresu wykładanego przedmiotu.  Do każdego z tych 

pytań należy dołączyć 4 możliwości odpowiedzi (w tym jedną prawidłową). Pytania zostaną 

następnie zweryfikowane pod kątem ich poprawności i wyrównania stopnia trudności przez 

komisję powołaną przez Dziekana, zebrane w bazie testów do egzaminu dyplomowego, o 

której mowa w poprzedniej uchwale i opublikowane (bez odpowiedzi). 

 (W związku z §43 ust. 1, możliwość powoływania przez Dziekana na prowadzących prace 

dyplomowe osób ze stopniem doktora i/lub specjalistę spoza Uczelni). Upoważnia się dziekana 

na stałe do powoływania na opiekunów prac dyplomowych osób ze stopniem doktora, w tym 

także specjalistów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 (W związku z §43 ust. 3, tryb określający zatwierdzanie tematów prac dyplomowych). 

Upoważnia się dziekana na stałe do zatwierdzania tematów prac dyplomowych, 

wykonywanych w Wydziale Chemii UWr.. 

 (W związku z §43 ust. 9, powoływanie recenzentów prac dyplomowych). Upoważnia się 

dziekana na stałe do powoływania na recenzentów prac dyplomowych osób ze stopniem 

doktora, w tym także specjalistów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 


