
 

 

UCHWAŁA NR 51/2023 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 marca 2023 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 

2021r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, terminowe uzyskiwanie zaliczeń i składanie 

egzaminów oraz wypełnianie wszelkich obowiązków ujętych w programie studiów, w tym 

udział w obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej;”; 

 

2) § 22  otrzymuje brzmienie: 

„§ 22.1. Szczegółowe zasady odbywania i tryb zaliczania praktyk zawodowych są określone 

w programach studiów, zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji praktyk przewidzianych 

w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w wydziałowych regulaminach 

praktyk. 

2. Dopuszcza się realizację praktyki w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu jeśli 

zakres wykonywanych czynności umożliwia uzyskanie efektów uczenia się określonych w 

programach studiów dla praktyk zawodowych. Czas trwania takiej działalności/aktywności 

zawodowej nie może być krótszy od wymaganego czasu trwania praktyki. 

3.Wniosek o umożliwienie realizacji praktyki, o której mowa w ust. 2 wraz z dokumentacją 

powinien zostać złożony przed przewidzianym terminem rozpoczęcia praktyki. Zgodę na 

realizację praktyki wydaje dziekan, po pozytywnym zaopiniowaniu przez uczelnianego 

opiekuna praktyk. 

4. Zaliczenia na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanych w ramach 

zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, pod warunkiem, że ich wykonywanie pozwoliło 

studentowi zrealizować wszystkie efekty uczenia określone w programie studiów dla praktyk 

zawodowych, dokonuje w dokumentacji przebiegu studiów uczelniany opiekun praktyk. Od 

rozstrzygnięć uczelnianego opiekuna praktyk przysługuje, w terminie 7 dni od dnia ich 

doręczenia, odwołanie do dziekana. Rozstrzygnięcie dziekana jest ostateczne.”; 

 

3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Liczba egzaminów przewidziana programem studiów nie może przekraczać w roku 

akademickim ośmiu, a w czasie sesji pięciu.  Do liczb tych nie wlicza się egzaminu z języka 

polskiego dla cudzoziemców.”; 

 

4) w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Student ma prawo przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w terminie 

podstawowym i poprawkowym. Student nie ma prawa przystąpić do egzaminu w terminie 

poprawkowym w przypadku otrzymania w terminie podstawowym oceny pozytywnej. Ocena 

pozytywna uzyskana w terminie podstawowym jest oceną ostateczną.”; 

 

5) w § 40: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) niepodjęcia studiów, przez co rozumiane jest niezłożenie ślubowania lub deklaracji 

podjęcia studiów w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym 
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semestrze zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego. Ślubowanie i 

deklaracja podjęcia studiów składane są wyłącznie w systemie USOS.”, 

b) w  ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) stwierdzenia, na podstawie informacji od prowadzącego przekazanej na piśmie lub z 

wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej, braku udziału w obowiązkowych 

zajęciach. Za brak udziału w zajęciach uważa się nieusprawiedliwioną nieobecność na 

zajęciach w wymiarze uniemożliwiającym ich zaliczenie oraz nieusprawiedliwiony brak 

udziału w obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpożarowej w wyznaczonych terminach skutkujący jego 

niezaliczeniem.”; 

 

6) w § 47 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Z zastrzeżeniem ustępu 3a, wynik studiów pierwszego stopnia na kierunkach 

przyporządkowanych do dyscypliny należącej do dziedziny nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu, nauk  ścisłych i przyrodniczych albo na kierunkach, dla których dyscyplina taka jest 

dyscypliną wiodącą, określa wzór 3A/4+(B+C)/8.”; 

 

7) w § 47 po ust.3 dodaje się ust. 3a oraz ust. 3b w brzmieniu: 

„3a. Wynik studiów pierwszego stopnia na kierunkach kończących się uzyskaniem tytułu 

zawodowego inżyniera albo przyporządkowanych do dyscypliny należącej do dziedziny nauk 

humanistycznych, nauk społecznych albo na kierunkach, dla których dyscyplina taka jest 

dyscypliną wiodącą, określa wzór A/2 + (B + C)/4. 

3b. W przypadku, gdy program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, wynik studiów 

określa wzór (3A + C)/4.”; 

 

8) w § 47 ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany 

zgodnie z zasadą: 

- do 3,40 – dostateczny; 

- powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus; 

- powyżej 3,80 do 4,20 – dobry; 

- powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus; 

- powyżej 4,60 – bardzo dobry.”; 

 

9) w § 47 dodaje się ust.8 w brzmieniu: 

„8. Student, który uzyskał niezaokrąglony wynik studiów wyższy niż 4,80 otrzymuje dyplom 

z wyróżnieniem.” 

 

§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego uchwały Nr 37/2021 ze 

zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz uchwały Nr 27/2022. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r., przy czym zmiany  

wprowadzane w § 1 pkt 6-9 mają zastosowanie do cyklu kształcenia rozpoczynającego się w 

roku akademickim 2023/24 i następnych. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. R. Olkiewicz 


