
 

UCHWAŁA Nr 28/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 43 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat 
wprowadza zmiany do regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim uchwalonego w dniu  
10 maja 2006 roku Uchwałą Nr 65/2006 w poniższym brzmieniu: 
 

§ 1 
 
1/ w § 1: 

 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przełożonym studentów, doktorantów i pracowników uczelni jest rektor, a na wydziale 
dziekan. W zakresie otrzymanych pełnomocnictw w imieniu rektora działają prorektorzy, w 
imieniu dziekana - prodziekani. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może 
przekazać niektóre uprawnienia w sprawach organizacji i przebiegu procesu kształcenia 
dyrektorowi (kierownikowi) jednostki dydaktycznej, prowadzącej samodzielnie odrębny 
kierunek studiów lub specjalność w ramach kierunku. W przypadku studiów 
międzywydziałowych obowiązki dziekana przejmuje dyrektor studiów.”; 
 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Od decyzji i innych rozstrzygnięć dziekana dotyczących studentów i objętych 
postanowieniami regulaminu przysługuje odwołanie do rektora na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie.”; 
 

c) w ust. 7 słowo „kierownikiem” zastępuje się słowami „dyrektorem (kierownikiem)”; 
 

2/ w § 4: 
 

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11/ uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż 
przewiduje plan studiów i zaliczania zajęć według indywidualnej organizacji studiów na 
zasadach określonych przez radę wydziału,”; 
 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
„13/ urlopu od zajęć na zasadach określonych przez niniejszy regulamin,”; 

 
3/ w § 5: 
 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1/ wytrwałe zdobywanie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania,”; 
 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8/ niezwłoczne (nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności) 
powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, o podejmowanych 
studiach równoległych, 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.”; 
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4/ w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rok akademicki obejmuje dwa semestry studiów - zimowy oraz letni. Semestr obejmuje 
okres zajęć, sesję egzaminacyjną, przerwę semestralną (zimową lub letnią) oraz przerwę 
świąteczną.”; 
 

5/ w § 9 w ust. 1 wykreśla się słowa: „(uzupełniające studia magisterskie)”; 
 
6/ w § 10 wykreśla się słowa: „(European Transfer Credit System)”; 

 
7/ § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11 Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania uchwalanych przez 
rady wydziałów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego po 
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego i ogłaszanych w informatorach 
lub na stronach internetowych.”; 
 

8/ § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12 Zasady studiowania w kolegiach międzywydziałowych oraz plany i programy studiów 
ustalają rady kolegiów.”; 
 

9/ dodaje się § 12a w brzmieniu: 
„§ 12a Zasady korzystania przez studentów z lektoratów języków obcych oraz zajęć z 
wychowania fizycznego regulują odrębne zarządzenia rektora.”; 
 

10/ § 13 otrzymuje brzmienie: 
„§ 13 Realizacją planów studiów i programów nauczania kieruje dziekan i sprawuje stały nadzór 
podejmując odpowiednie środki.”; 
 

11/ w § 17: 
 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Przedmiot wybrany przez studenta staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym.”; 
 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Szczegółowe zasady wyboru zajęć określa dziekan.”; 

 
12/ dotychczasowy § 32 staje się § 18a; 
 
13/ dotychczasowy § 33 staje się § 18b i otrzymuje brzmienie: 

„§ 18b W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na 
eksternistyczne zaliczanie przez studenta niektórych przedmiotów. Przesłankami dla podjęcia 
takiej decyzji są między innymi: studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, praca 
zawodowa, sytuacja rodzinna, problemy zdrowotne.”; 

 
14/ dotychczasowy § 34 staje się § 18c; ust. 1 zmienia brzmienie na: „1. Student, za zgodą dziekana 

ma prawo uczęszczać na zajęcia poza swoim kierunkiem i uzyskiwać odpowiednie wpisy w 
indeksie. Od dziekana zależy, czy zajęcia te będą traktowane jako integralna część studiów, czy 
też tylko jako przedmioty ponadprogramowe.”; 

 
15/ w § 20: 

 

a) w ust. 1 wykreśla się słowa „jednostki kierunkowe (lub prowadzące specjalność)”; 
 

b) w ust 3 po słowie „dyrektor” dodaje się słowo „(kierownik)”; 
 
16/ w § 21: 

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia jest uiszczenie odpowiednich opłat za 
usługi edukacyjne, jeśli są wymagane.”; 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Zaliczenie uzyskane z naruszeniem § 21 ust. 2 jest nieważne. Uzyskana ocena jest 
wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.”; 
 

c) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 4 i otrzymuje brzmienie: 
„4. Jeżeli zajęcia z jednego przedmiotu prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli 
akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora (kierownika) 
jednostki dydaktycznej.”; 

 

d) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 5 i otrzymuje brzmienie: 
„5. Student, który przed wyznaczonym terminem egzaminu nie uzyskał zaliczenia zajęć 
warunkujących dopuszczenie do niego, traci ten termin. W sytuacjach wyjątkowych 
decyzję w sprawie przywrócenia prawa do egzaminu podejmuje dyrektor (kierownik) 
jednostki dydaktycznej.”; 
 

e) dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 6 i otrzymuje brzmienie: 
„6. Student ma prawo ubiegać się o zaliczenie ćwiczeń we wcześniejszym terminie. O 
formie i terminie takiego zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia, jeśli dziekan nie ustali 
inaczej.”; 
 

17/ w § 22: 
 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Student kwestionujący zasadność odmowy zaliczenia lub otrzymanej oceny, ma prawo 
odwołania się do dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej w terminie trzech dni 
roboczych od dnia, w którym nastąpiła odmowa zaliczenia lub została wpisana 
kwestionowana ocena. Rozstrzygnięcie w sprawie jest ostateczne.”; 

 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Ocena z zaliczenia komisyjnego uchyla ocenę kwestionowaną i powoduje zaliczenie 
bądź niezaliczenie zajęć. Ocena z zaliczenia komisyjnego jest ostateczna.”; 

 
18/ w § 23 ust. 2 słowo „Decyzje” zastępuje się słowem „Rozstrzygnięcia”; 

 
19/ w § 24: 

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich elementów 
dydaktycznych przedmiotu określonych w planie studiów i programie nauczania oraz 
uiszczenie odpowiednich opłat za usługi edukacyjne, jeśli są wymagane.”; 

 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Ocena uzyskana z egzaminu z naruszeniem § 24 ust. 2 jest nieważna. Uzyskana ocena 
jest wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.”; 

 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Egzaminy, z zastrzeżeniem § 24 ust. 8a przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej i 
organizowane zgodnie z postanowieniami § 20. Student może wystąpić do egzaminatora o 
przeprowadzenie egzaminu w terminie wcześniejszym, jeżeli dziekan nie ustali inaczej.”; 

 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie usprawiedliwia egzaminator 
lub dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej, jeśli wniosek w tej sprawie wpłynął w 
terminie siedmiu dni od dnia egzaminu do egzaminatora lub dyrektora (kierownika) 
jednostki dydaktycznej.”; 
 

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w terminie podstawowym 
lub poprawkowym, student ma prawo do przywrócenia przez egzaminatora terminu 
egzaminu w okresie sesji egzaminacyjnej. Datę egzaminu wyznacza egzaminator. Po 
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zakończeniu sesji egzaminacyjnej (poprawkowej) egzaminy mogą w uzasadnionych 
przypadkach być przeprowadzone w terminie do 21 dni od jej zakończenia na zasadach 
ustalonych przez dziekana.”; 
 

f) dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 
„8a. Student ostatniego okresu zaliczeniowego, który zalega z nie więcej niż dwoma 
egzaminami ma prawo do przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego (termin 
podstawowy i poprawkowy) z każdego przedmiotu na zasadach ustalonych przez 
dziekana.”; 

 
20/ w § 25: 
 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1/ w odniesieniu do egzaminu pisemnego - komisyjne zweryfikowanie pracy lub egzamin 
komisyjny,”; 

 

b) w ust. 2 w pkt 2 słowa „dopuszczenie do ustnego egzaminu komisyjnego” zastępuje się 
słowami „ustny egzamin komisyjny”; 

 
c) w ust. 5 dopisuje się drugie zdanie w brzmieniu: „Ocena z egzaminu komisyjnego jest 

ostateczna.”; 
 
21/ w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ocena niedostateczna lub brak wpisu  w dokumentacji przebiegu studiów są traktowane jako 
niezaliczenie zajęć.”;  

 
22/ w § 28: 
 

a) dotychczasowy § 28 staje się ust. 1 i otrzymuje brzmienie: 
„1. Przedmiot raz zaliczony w ramach danego toku studiów nie podlega ponownemu 
zaliczeniu.”; 

 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Rozstrzygnięcia dotyczące uznania punktów ECTS i ocen należą do kompetencji 
dziekana i są ostateczne.”; 

 
23/ w § 29 wykreśla się słowa „dla studiów niestacjonarnych”; 
 
24/ w § 30: 
 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Rada wydziału może określić obniżone minimalne warunki zaliczenia semestru (roku) 
np. wysokość dopuszczalnego deficytu punktowego.”; 

 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych 
osiągnięć z wymaganymi wpisami bezzwłocznie po zaliczeniu ostatniego egzaminu w sesji, 
a najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od zakończenia sesji poprawkowej.”; 

 
25/ w § 31 w ust. 7 słowa „ustala Senat” zastępuje się słowami „określa rektor”; 
 
26/ w § 35 początek ust. 1 zmienia brzmienie na: „Po zaliczeniu dwóch semestrów realizowanych 

studiów I lub II stopnia i jednolitych magisterskich, w ramach możliwości określonych przez 
jednostkę dydaktyczną, student może w obrębie Uczelni:”; 

 
27/ w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student może przenieść się do innej uczelni po zakończeniu okresu zaliczeniowego 
(semestru, roku) o ile uregulował zobowiązania materialne wobec Uniwersytetu 
Wrocławskiego.”; 
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28/ skreśla się § 38; 
 
29/ w § 40: 

 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3/ niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, o którym mowa w § 44 ust.1 i 3 regulaminu 
studiów, lub egzaminu dyplomowego,”; 

 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2/ nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie określonym w § 30 ust. 4 
regulaminu studiów,”; 

 

c) w ust. 5 wykreśla się słowo „materialne”; 
 
30/ w § 41 w ust. 2 wykreśla się słowa „prawach studenta”; 
 
31/ w § 43: 

 

a) w ust. 1 słowa „rady wydziału” zastępuje się słowami „jednostki dydaktycznej”; 
 

b) w ust. 2 słowo „kierownik” zastępuje się słowami „dyrektor (kierownik)”; 
 

c) w ust. 3 po słowie „licencjackich” dodaje się słowo „inżynierskich”; 
 

d) w ust. 7 słowo „kierownika” zastępuje się słowami „dyrektora (kierownika)”; 
 

e) w ust. 8 po słowie „dyrektora” dopisuje się słowo „(kierownika)”; 
 

f) w ust. 9 wykreśla się ostatnie zdanie; 
 

g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
„10. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1, przy czym pracę 
magisterską musi oceniać przynajmniej jeden doktor habilitowany lub profesor.”; 

 
32/ w § 44: 
 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Student, który nie złoży pracy dyplomowej  w terminach, o których mowa w § 44 ust. 1 
i 3 , zgodnie z § 40 ust 1 pkt 3 zostaje skreślony z listy studentów.”; 

 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Osoba, o której mowa w ust. 5, w terminie dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej i/lub 
egzaminu dyplomowego.”; 

 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, złożenie pracy dyplomowej może 
nastąpić po reaktywacji studiów w trybie § 41 ust. 3 i 4 regulaminu.”; 

 
33/ w § 45 ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli student nie zdał egzaminu dyplomowego lub nie przystąpił do niego w ustalonym 
terminie, dziekan wyznacza drugi termin. W przypadku niezdania lub nieprzystąpienia do  
egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.”; 

 
34/ w § 46 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku, gdy plan studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, komisja egzaminacyjna 
może podnieść wynik studiów o 0,5, jeśli student z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę 
bardzo dobrą.”; 
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35/ w § 48: 
 

a) w ust. 1 po słowie „dziekan” dodaje się  słowa „(dyrektor/kierownik jednostki 
dydaktycznej)”; 

 
b) w ust. 2 dodaje się następujące zdania: „Wniosek powinien być podpisany przez 

wnoszącego i zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, kierunek, rok studiów, numer 
albumu, pełny aktualny adres korespondencyjny, kontaktowy numer telefoniczny i 
kontaktowy adres poczty elektronicznej, wskazanie, czego wniosek dotyczy, wskazanie 
adresata, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. 
Dziekanat obowiązany jest potwierdzić wniesienie kompletnego podania, jeżeli wnoszący 
tego żąda.”; 

 

c) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Niekompletny wniosek studenta, po bezskutecznym upływie siedmiodniowego 
terminu wskazanego w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, pozostawiany jest bez 
rozpoznania, jeżeli braki w dokumentacji są tego rodzaju, że uniemożliwiają rozpatrzenie 
wniosku. Zarówno wniosek jak i wezwanie do usunięcia braków przechowywany jest w 
aktach studenta.”; 

 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Decyzje dziekana dotyczące: 
  - skreślenia z listy studentów, 
  - reaktywacji na studia po skreśleniu z listy studentów, 
  - przyjęcia z innej uczelni, 
  - przyjęcia na kierunek dodatkowy lub specjalność, 
      -   odmowy zwolnienia z opłat 
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być skutecznie doręczone.”; 

 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. W razie wątpliwości co do treści rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 4, student ma 
prawo otrzymania go na piśmie, pod warunkiem, że jego wniosek wpłynie do dziekanatu w 
terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia treści rozstrzygnięcia.”; 
 

36/ skreśla się § 49, § 50 i § 51; 
 
37/ dodaje się § 49a w brzmieniu: 

„§ 49a W sprawach studenckich, które nie zostały ostatecznie zakończone do dnia wejścia w 
życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

 
38/ dodaje się § 50a w brzmieniu: 

„§ 50a § 24 ust. 8 a wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały wprowadzającej niniejsze 
zmiany do Regulaminu.”; 

 
39/ dodaje się § 51a w brzmieniu: 

„§ 51a Zmiany w regulaminie studiów wchodzą w życie z dniem określonym w uchwale 
Senatu.”. 

 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


