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Zał�cznik do Uchwały nr 65 

z dnia 10 maja 2006 r. 

REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

�LUBOWANIE 

Wst�puj�c do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, �lubuj� uroczy�cie: 

 - zdobywa� wiedz� i umiej�tno�ci, 

 - post�powa� zgodnie z prawem, tradycj� i dobrymi obyczajami akademickimi, 

 - dba� o dobre imi� Uniwersytetu Wrocławskiego i godno�� studenta. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

1. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej Regulaminem, dotyczy 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich. 

2. Zasady i warunki przyj�� na studia okre�la ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-

nictwie wy�szym, zwana dalej Ustaw� i uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.  

3. Przyj�cie w poczet studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej Uczelni�)  
i nabycie praw studenta nast�puje z chwil� immatrykulacji i zło�enia �lubowania przed rekto-

rem lub dziekanem. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymacj� studenck�. 
Indeks jest dokumentem potwierdzaj�cym przebieg studiów i pozostaje własno�ci� studenta. 

Legitymacja potwierdza status studenta i podlega zwrotowi po przerwaniu lub uko�czeniu 

studiów.  

4. Przeło�onym wszystkich studentów jest rektor. Bezpo�rednim przeło�onym studentów 

wydziału jest dziekan. W zakresie otrzymanych pełnomocnictw w imieniu rektora działaj�
prorektorzy, w imieniu dziekana – prodziekani. Dziekan, po zasi�gni�ciu opinii rady wydzia-

łu, mo�e przekaza� niektóre uprawnienia w sprawach organizacji i przebiegu procesu kształ-

cenia dyrektorowi (kierownikowi) jednostki kierunkowej, prowadz�cej samodzielnie odr�bny 

kierunek studiów lub specjalno�� w ramach kierunku. W przypadku studiów mi�dzywydzia-

łowych obowi�zki dziekana przejmuje kierownik studiów. 

5. Od decyzji i innych rozstrzygni�� dziekana dotycz�cych studentów i obj�tych postano-

wieniami regulaminu przysługuje odwołanie do rektora. 

6. Dziekan, po zasi�gni�ciu opinii wła�ciwego organu samorz�du studenckiego mo�e powo-

ła� spo�ród nauczycieli akademickich opiekuna roku lub opiekunów grup studenckich.  

7. Na wniosek wła�ciwego organu samorz�du studenckiego w porozumieniu z kierowni-

kiem jednostki dydaktycznej dziekan mo�e zmieni� opiekuna roku. 
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8. Do obowi�zków opiekunów nale�y:  

 1/ informowanie studentów o ich prawach i obowi�zkach oraz udzielanie porad we 

wszystkich sprawach zwi�zanych z przebiegiem studiów,  

 2/ współdziałanie z przedstawicielami wła�ciwych organów samorz�du studenckiego,  

a zwłaszcza ze starostami, oraz z kierownictwem instytutu (katedry) i z dziekanem.  

§ 2  

1. Wył�cznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni s� organy samorz�du studenckiego.  

2. Samorz�d studencki działa na podstawie Ustawy i zgodnie ze Statutem Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

3. Organy samorz�du studenckiego s� uprawnione do wyra�ania stanowiska we wszystkich 

sprawach dotycz�cych studentów oraz podejmowania działa� w sprawach okre�lonych w Re-

gulaminie Samorz�du Studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego.  

4. Reprezentantem roku lub grupy jest starosta roku lub grupy. Sposób wyboru starosty, 

jego uprawnienia i obowi�zki okre�la Regulamin Samorz�du Studenckiego. 

§ 3  

Uczelniane organizacje studenckie mog� wyst�powa� z wnioskami do organów samorz�du 

studenckiego oraz do władz Uczelni w sprawach dotycz�cych studiów.  

II. PRAWA I OBOWI�ZKI STUDENTA 

§ 4  

1.  Studenci maj� w szczególno�ci prawo do:  

 1/ zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania swoich zainteresowa�
naukowych oraz korzystania w tym celu z zasobów Uczelni, 

2/ uczestniczenia w zaj�ciach nieuj�tych w planie wybranego kierunku studiów na wa-

runkach okre�lonych przez niniejszy Regulamin,  

3/ studiowania na wi�cej ni� jednym kierunku studiów, tak�e w ró�nych uczelniach  

w tym zagranicznych, na zasadach okre�lonych przez niniejszy Regulamin, 

4/ uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni i zrzeszania si�  
w kołach naukowych, 

5/ rozwijania zainteresowa� kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania  

w tym celu z urz�dze� i �rodków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akade-

mickich i organów szkoły, 

6/ zrzeszania si� w istniej�cych organizacjach studenckich i zakładania nowych,

7/ wybierania przedstawicieli oraz ubiegania si� o wybór do organów samorz�du stu-

denckiego i do organów kolegialnych Uczelni, 

8/ uczestniczenia w wyborach władz Uczelni na zasadach ustalonych przez Statut Uni-

wersytetu Wrocławskiego, 
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9/ zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotycz�cych planów studiów, programów na-

uczania i spraw zwi�zanych z procesem nauczania oraz warunkami socjalno-

bytowymi, 

    10/ współuczestniczenia w decyzjach kolegialnych organów Uczelni za po�rednictwem 

przedstawicieli b�d�cych członkami tych organów, 

    11/ uzyskiwania zalicze� i zdawania egzaminów w terminach wcze�niejszych ni� przewi-

duje plan kierunku studiów i zaliczania zaj�� według indywidualnej organizacji stu-

diów na zasadach okre�lonych przez rad� wydziału, 

    12/ studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach 

okre�lonych przez rad� wydziału, 

    13/ przerwy w studiach na zasadach okre�lonych przez niniejszy Regulamin, 

    14/ zmiany kierunku studiów lub uczelni, 

    15/ zmiany formy studiowania na zasadach okre�lonych przez rad� wydziału 

    16/ otrzymywania stypendiów i innych form pomocy materialnej na zasadach okre�lonych 

odr�bnymi przepisami, 

    17/ podejmowania pracy zarobkowej niekoliduj�cej z ich podstawowymi obowi�zkami, 

    18/ bezpłatnej opieki lekarskiej i ochrony zdrowia, 

    19/ otrzymywania nagród i wyró�nie� za dobre wyniki i osi�gni�cia w nauce, w sporcie 

oraz za działalno�� organizacyjn�, 
    20/ organizowania na terenie Uczelni zgromadze�, manifestacji, akcji protestacyjnych  

i strajków zgodnie z postanowieniami Ustawy i Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

    21/ wyra�ania opinii o zaj�ciach dydaktycznych oraz o pracy prowadz�cych je nauczycieli 

akademickich w trybie uzgodnionym przez samorz�d studencki z rektorem, 

    22/ wnoszenia skarg na decyzje organów Uczelni.

§ 5  

Obowi�zkiem studenta jest post�powanie zgodne ze �lubowaniem, Regulaminem Studiów  

i z innymi przepisami obowi�zuj�cymi w Uczelni, a w szczególno�ci: 

 1/ wytrwałe zdobywanie wiedzy i umiej�tno�ci przewidzianych programami studiów, 

 2/ uczestniczenie w zaj�ciach dydaktycznych, terminowe uzyskiwanie zalicze� i składa-

nie egzaminów oraz wypełnianie wszelkich obowi�zków uj�tych w planie studiów  

i programie nauczania, 

 3/ dbanie o dobre imi� Uczelni i godno�� studenta, 

 4/ odnoszenie si� z szacunkiem do współstudiuj�cych, pracowników i władz Uczelni,  

 5/ dbanie o mienie Uczelni oraz korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, 

 6/ terminowe wnoszenie opłat za studia, je�eli takie opłaty zostały okre�lone odpowied-

nimi przepisami, 

 7/ zapoznawanie si� z uchwałami i rozstrzygni�ciami władz Uczelni i wydziału dotycz�-
cymi toku studiów, 

 8/ niezwłoczne powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, 

o podejmowanych studiach równoległych, a tak�e o zmianie warunków materialnych, 

je�li wpływaj� one na przyznanie i wysoko�� pomocy materialnej. 

§ 6  

Za post�powanie uchybiaj�ce godno�ci studenta oraz naruszenie obowi�zuj�cych przepisów 

student ponosi odpowiedzialno�� przed komisj� dyscyplinarn� lub s�dem kole�e�skim na 

zasadach okre�lonych w Ustawie i w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.  
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III. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

§ 7 

1. Rok akademicki trwa od 1 pa�dziernika do 30 wrze�nia nast�pnego roku i obejmuje dwa 

semestry studiów – zimowy oraz letni. Semestr obejmuje okres zaj��, sesj� egzaminacyjn�, 
przerw� semestraln� (zimow� lub letni�) oraz przerw� �wi�teczn�. 

2. Zaj�cia w semestrze trwaj� 15 tygodni. Na wniosek rady wydziału okres ten mo�e by�
zmieniony przez rektora przed rozpocz�ciem semestru.  

3. Szczegółow� organizacj� roku akademickiego ustala rektor w porozumieniu z samorz�-
dem studenckim i podaje j� do wiadomo�ci najpó�niej do 30 czerwca poprzedniego roku aka-

demickiego. 

4. W szczególnych przypadkach rektor ogłasza dni lub godziny rektorskie, dziekan za�  go-

dziny dzieka�skie wolne od zaj�� dydaktycznych. Decyzj� o ewentualnym odrabianiu godzin 

dzieka�skich podejmuje dziekan.  

IV. PLANY STUDIÓW, PROGRAMY I ORGANIZACJA NAUCZANIA 

§ 8 

Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa si� w formie studiów stacjonarnych i nie-

stacjonarnych (wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych). 

§ 9 

1. W Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone s� studia pierwszego stopnia (licencjackie 

lub in�ynierskie), studia drugiego stopnia (uzupełniaj�ce studia magisterskie), jednolite studia 

magisterskie, studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Zasady pro-

wadzenia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych okre�laj� odr�bne regula-

miny. 

2. Studia pierwszego stopnia ko�cz� si� egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu li-

cencjata lub in�yniera. Studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie ko�cz� si�
egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra. 

§ 10 

 Plany studiów i programy nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim oparte s� na punk-

towym systemie akumulacji i przenoszenia osi�gni�� studenta zwanym systemem ECTS  

(European Transfer Credit System). 
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§ 11  

Studia odbywaj� si� według planów studiów i programów nauczania uchwalanych przez rady 

wydziałów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego po 

zasi�gni�ciu opinii wła�ciwego organu samorz�du studenckiego i ogłaszanych w informato-

rach lub na stronach internetowych. Plany studiów i pogramy nauczania zawieraj� i okre�laj�: 
 1/ struktur� studiów i czas ich trwania, 

 2/ kwalifikacje absolwenta, 

 3/ plany studiów z rozbiciem na semestry i lata, b�d�ce podstaw� semestralnych rozkła-

dów zaj�� ogłaszanych przez dziekana, 

 4/ wykaz przedmiotów wraz z ich opisem zawieraj�cym: 

  a) metody realizacji przedmiotu – rodzaje zaj�� dydaktycznych z ich wymiarem cza-

sowym,  

  b) typ przedmiotu (obligatoryjny, fakultatywny), 

c) warunki dopuszczenia (o ile takie wyst�puj�) do podj�cia danego przedmiotu, 

d) okre�lenie j�zyka, w jakim prowadzony jest przedmiot, je�li nie jest to j�zyk polski, 

e) tre�ci merytoryczne przedmiotu,  

f) okre�lenie zakresu wiedzy i umiej�tno�ci niezb�dnych do zaliczenia przedmiotu, 

g) okre�lenie formy zaliczenia, 

h) literatur� przedmiotu,  

i) liczb� punktów ECTS przypisanych przedmiotowi, 

 5/ zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich, in�ynierskich  

i magisterskich) oraz ich zakres tematyczny. 

 6/ wykaz praktyk zawodowych. 

§ 12 

Zasady studiowania w kolegiach mi�dzywydziałowych oraz plany studiów ustalaj� rady  

kolegiów. 

§ 13 

Nadzór nad realizacj� planów studiów i programów nauczania sprawuje dziekan.  

§ 14 

Szczegółowy rozkład zaj�� wraz z ich obsad� powinien by� podany do wiadomo�ci studen-

tów nie pó�niej ni� na trzy dni robocze przed rozpocz�ciem semestru. 

§ 15  

W semestralnym rozkładzie na studiach stacjonarnych wymiar zaj�� w tygodniu nie mo�e 

przekroczy� 30 godzin. Nie dotyczy to praktyk zawodowych i �wicze� terenowych. 

§ 16  

1. W ci�gu 14 dni od rozpocz�cia semestru prowadz�cy zaj�cia jest zobowi�zany poda�
studentom program przedmiotu, wykaz obowi�zuj�cej literatury oraz form� zaliczania zaj��,  
i wymagania jakie nale�y spełni�, aby uzyska� zaliczenie lub zda� egzamin. 
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2. Warunki zaliczenia zaj�� laboratoryjnych i pracowni okre�laj� regulaminy poszczegól-

nych jednostek dydaktycznych. 

§ 17  

1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa si� w formie wykładów oraz �wicze�
(w tym seminariów, konwersatoriów, warsztatów, lektoratów, laboratoriów, pracowni, �wi-

cze� terenowych i praktyk zawodowych).  

2. Wykłady maj� charakter otwarty.  

3. �wiczenia dla studentów s� prowadzone w grupach. Limit uczestników zaj�� w grupie 

okre�la dziekan, z wyj�tkiem zaj�� z wychowania fizycznego, lektoratów j�zyków obcych  

i praktyk pedagogicznych, dla których limit uczestników okre�la rektor. 

4. Udział studentów w �wiczeniach odbywa si� według zasad okre�lonych w planach stu-

diów i programach nauczania  

5. Za zgod� dziekana, na zasadach okre�lonych odr�bnymi przepisami, w zaj�ciach uczest-

niczy� mog� uczniowie szkół �rednich wraz z opiekunami. 

§ 18 

1. Z wyj�tkiem studentów pierwszego roku studiów student mo�e wybra� grup� i prowa-

dz�cego zaj�cia, je�eli dziekan nie ustali inaczej.  

2. Je�eli liczba zgłosze� przekracza limit uczestników zaj�� w grupie, o przyj�ciu w ramach 

limitu decyduje prowadz�cy o ile rada wydziału nie ustaliła innych zasad. 

3. Zasady zmiany grup okre�la dziekan. 

§ 19  

Zasady odbywania i tryb zaliczania praktyk zawodowych s� okre�lone w planach studiów lub 

w regulaminie praktyk zawodowych.  

V. ZALICZENIA i EGZAMINY  

§ 20 

  

1. Szczegółow� organizacj� sesji egzaminacyjnej ustalaj� jednostki kierunkowe (lub prowa-

dz�ce specjalno��) w porozumieniu z dziekanem oraz przedstawicielami samorz�du studenc-

kiego i podaj� do wiadomo�ci studentów na studiach stacjonarnych 14 dni przed rozpocz�-
ciem sesji, a na studiach niestacjonarnych. 30 dni przed rozpocz�ciem sesji. 

2. Liczba egzaminów przewidziana planem studiów nie mo�e przekracza� w roku akade-

mickim o�miu egzaminów, a w czasie sesji - pi�ciu.  
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3. Egzaminatorem jest wykładowca. W uzasadnionych przypadkach egzaminatora wyzna-

cza dziekan lub dyrektor wła�ciwej jednostki dydaktycznej. 

4. Egzaminator mo�e uzale�ni� dopuszczenie studenta do egzaminu od okazania indeksu  

i karty okresowych osi�gni��, a tak�e - w uzasadnionych przypadkach - dowodu to�samo�ci.  

§ 21  

1. Prowadz�cy wykłady nieko�cz�ce si� egzaminem lub �wiczenia zalicza je przed rozpo-

cz�ciem sesji egzaminacyjnej. W przypadkach niezawinionych student mo�e si� ubiega�  
o przedłu�enie terminu uzyskania zaliczenia u dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej. 

2. Je�eli zaj�cia z jednego przedmiotu prowadzone s� przez dwóch lub wi�cej nauczycieli 

akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznaczona przez kierownika jednostki dydaktycz-

nej. 

3. Student, który przed wyznaczonym terminem egzaminu nie uzyskał zaliczenia zaj�� wa-

runkuj�cych dopuszczenie do niego, traci ten termin. W sytuacjach wyj�tkowych decyzj�  
w sprawie przywrócenia prawa do egzaminu podejmuje dziekan. 

4. Student ma prawo ubiega� si� o zaliczenie �wicze� we wcze�niejszym terminie. O formie 

takiego zaliczenia decyduje prowadz�cy.  

§22 

1. Student kwestionuj�cy zasadno�� odmowy zaliczenia lub otrzymanej oceny, ma prawo 

odwołania si� do dyrektora (kierownika) wła�ciwej jednostki dydaktycznej w terminie trzech 

dni roboczych od dnia, w którym nast�piła odmowa zaliczenia lub została wpisana  kwestio-

nowana ocena. 

2. W przypadku uznania zasadno�ci odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki zarz�dza 

komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. W skład komisji wchodz�: dy-

rektor (kierownik) jednostki, prowadz�cy zaj�cia oraz inny specjalista z zakresu danego 

przedmiotu. Na wniosek studenta zaliczenie mo�e odby� si� w obecno�ci wskazanego przez 

niego nauczyciela akademickiego lub przedstawiciela samorz�du studenckiego.  

3. Ocena z zaliczenia komisyjnego uniewa�nia ocen� kwestionowan� i decyduje o zalicze-

niu albo niezaliczeniu zaj��. 

§23 

1. Student uczestnicz�cy w pracach badawczych lub obozach naukowych mo�e, na podsta-

wie udokumentowanych wyników tych prac, uzyska� zaliczenie �wicze� lub praktyk zawo-

dowych, je�li ich tematyka wi��e si� z przeprowadzonymi badaniami. 

2. Decyzje w sprawie powy�szych zalicze� podejmuje dyrektor (kierownik) wła�ciwej jed-

nostki dydaktycznej.  
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§ 24  

1. Egzamin jest sprawdzianem stopnia osi�gni�cia przez studenta efektów kształcenia, które 

okre�la program przedmiotu. Egzamin mo�e by� przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej, 

lub w obu tych formach.  

2. Warunkiem przyst�pienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich elementów dydaktycz-

nych przedmiotu okre�lonych w planie studiów i programie nauczania.  

3. Egzaminy przeprowadzane s� w sesji egzaminacyjnej i organizowane zgodnie z posta-

nowieniami § 20. Student mo�e wyst�pi� do egzaminatora o przeprowadzenie egzaminu  

w terminie wcze�niejszym.  

4. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu. 

5. Egzaminy poprawkowe po semestrze zimowym powinny by� przeprowadzone w ci�gu 

dwóch tygodni od zako�czenia sesji egzaminacyjnej, a w semestrze letnim do 24 wrze�nia.  

6. Nieobecno�� studenta na egzaminie w ustalonym terminie usprawiedliwia egzaminator 

lub dyrektor (kierownik) wła�ciwej jednostki dydaktycznej, je�li wniosek w tej sprawie wpły-

n�ł w terminie siedmiu dni od dnia egzaminu.  

7. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecno�ci na egzaminie student nie otrzymuje 

�adnej oceny i traci prawo do tego terminu.  

8. W przypadku usprawiedliwienia nieobecno�ci na egzaminie w terminie podstawowym 

lub poprawkowym, student ma prawo do przywrócenia terminu egzaminu. Dat� egzaminu 

wyznacza egzaminator lub dziekan. 

9. W ci�gu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego student ma 

prawo przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym przez egza-

minatora. Pisemne prace egzaminacyjne s� przechowywane w zakładzie (katedrze) przez rok 

od daty egzaminu.  

§ 25  

1. Student kwestionuj�cy prawidłowo�� przeprowadzenia egzaminu mo�e w ci�gu trzech 

dni roboczych od dnia egzaminu zgłosi� u dziekana zawieraj�cy uzasadnienie wniosek o do-

puszczenie do egzaminu komisyjnego.  

2. W przypadku stwierdzenia zasadno�ci wniosku dziekan zarz�dza:  

 1/ w odniesieniu do egzaminu pisemnego - komisyjne zweryfikowanie pracy lub komi-

syjny egzamin ustny,  

 2/ w odniesieniu do egzaminu ustnego - dopuszczenie do ustnego egzaminu komisyjne-

go.  

Komisj� egzaminacyjn� wyznacza dziekan. W skład komisji wchodz�: dziekan jako 

przewodnicz�cy, egzaminator oraz drugi specjalista z przedmiotu lub przedmiotu po-

krewnego. Na wniosek studenta egzamin mo�e odby� si� w obecno�ci wskazanego przez 

niego nauczyciela akademickiego lub przedstawiciela samorz�du studenckiego.  
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3. Egzamin komisyjny powinien odby� si� w ci�gu siedmiu dni od zło�enia wniosku. Pod-

czas egzaminu ustnego pytania s� losowane, a komisji nie mo�e przewodniczy� osoba, która 

przeprowadzała kwestionowany egzamin.  

4. Dziekan mo�e zarz�dzi� egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, je�eli uznał, �e egza-

min został przeprowadzony w sposób krzywdz�cy studenta. O egzamin komisyjny mo�e tak-

�e wnioskowa� egzaminator lub wła�ciwy organ samorz�du studenckiego. 

5. Ocena z egzaminu komisyjnego uniewa�nia ocen� kwestionowan� i decyduje o zalicze-

niu albo niezaliczeniu przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej.  

§ 26 

W uzasadnionych przypadkach dziekan lub rektor mog� zarz�dzi� powtórny egzamin pisem-

ny dla grupy studentów lub całego roku. 

§ 27  

1. W Uniwersytecie Wrocławskim obowi�zuje nast�puj�ca skala ocen:  

 1/ bardzo dobry (bdb) - 5, 0  

 2/ plus dobry (+db) - 4, 5  

 3/ dobry (db) - 4, 0  

 4/ plus dostateczny (+dst) - 3, 5  

 5/ dostateczny (dst) - 3, 0  

 6/ niedostateczny (ndst) - 2, 0  

2. Ocena niedostateczna lub brak wpisu s� traktowane jako niezaliczenie zaj��.  

3.  Do ka�dego egzaminu i zaliczenia student jest zobowi�zany przedło�y� indeks i kart�
okresowych osi�gni��. Zaliczaj�cy i egzaminator wpisuj� do nich ocen� (słownie – w pełnym 

brzmieniu lub w skrócie oraz liczbowo), dat� i potwierdzaj� własnor�cznym podpisem.  

4  Osoby zaliczaj�ce lub przeprowadzaj�ce egzamin wpisuj� oceny do protokołów zalicze�
i/lub egzaminów. 

5.  Osoby zaliczaj�ce lub przeprowadzaj�ce egzamin zobowi�zane s� do przekazania proto-

kołów do dziekanatu w terminach wskazanych przez dziekana. 

§ 28  

Przedmiot raz zaliczony nie podlega ponownemu zaliczeniu. Dziekan mo�e odst�pi� od tej 

zasady w przypadku reaktywowania si� studenta. 
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VI. PRZEJ�CIE NA WY�SZY SEMESTR, POWTARZANIE ZAJ��  
LUB SEMESTRU 

§ 29  

Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rada wydziału mo�e postanowi�, �e dla stu-

diów niestacjonarnych okresem zaliczeniowym jest rok studiów. 

§ 30  

1. Podstaw� zaliczenia semestru (roku) jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w se-

mestralnym (rocznym) planie studiów albo uzyskanie 30 (60) punktów kredytowych za zali-

czenie przedmiotów zgodnie z programem studiów lub innych uznanych przez dziekana.  

2. Rada wydziału mo�e okre�li� obni�one minimalne warunki zaliczenia semestru (roku)  

w tym wysoko�� dopuszczalnego deficytu punktowego. 

3. Studentowi Uniwersytetu Wrocławskiego skierowanemu na studia w uczelni zagranicz-

nej lub w innej polskiej uczelni zalicza si� uzyskane w ich trakcie punkty, zgodnie z zasadami 

systemu ECTS, a podstaw� zaliczenia semestru jest w takiej sytuacji wywi�zanie si� studenta 

z warunków okre�lonych w „Porozumieniu o programie zaj��”.  

4. Student zobowi�zany jest do zło�enia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osi�-
gni�� w terminie trzech dni roboczych od zako�czenia sesji poprawkowej.  

5. Semestr zalicza dziekan. Zaliczenie semestru uprawnia studenta do wpisania na semestr 

wy�szy.  

§ 31 

1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) okre�lonych w § 30 ust. 1 

i 2 mo�e by� powtórnie wpisany na ten sam semestr (rok).  

2. Rada wydziału okre�la minimaln� liczb� punktów kredytowych jak� student musi uzy-

ska�, aby otrzyma� zgod� na powtórny wpis na semestr. Niespełnienie tego warunku trakto-

wane b�dzie jako brak post�pów w nauce i mo�e by� podstaw� skre�lenia z listy studentów. 

3. Ponowne niespełnienie warunków zaliczenia semestru (roku) traktuje si� jako brak po-

st�pów w nauce i mo�e stanowi� podstaw� do skre�lenia z listy studentów. 

4. Student, który nie spełnił warunków wpisu na wy�szy semestr (rok) mo�e wnosi� o: 

 a) powtórzenie niezaliczonych przedmiotów z jednoczesnym kontynuowaniem studiów 

na semestrze (roku) wy�szym, 

 b) powtórzenie niezaliczonych przedmiotów z jednoczesnym kontynuowaniem studiów 

na semestrze (roku) wy�szym w zakresie wybranych przedmiotów, 

 c) powtórzenie niezaliczonych przedmiotów. 

Odpowiedni wniosek powinien by� zło�ony w terminie okre�lonym w § 30 ust. 4. 
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5. Decyzj� w sprawach, o których mowa w ust. 4 podejmuje dziekan uwzgl�dniaj�c rodzaj  

i przyczyny powstałych zaległo�ci. 

6. Student zobowi�zany jest zaliczy� przedmiot niezaliczony w najbli�szym z mo�liwych 

terminów. 

7. Powtarzanie zaj�� z powodu niezadowalaj�cych wyników w nauce jest odpłatne na zasa-

dach okre�lonych zarz�dzeniem rektora. Wysoko�� opłat za zaj�cia dydaktyczne ustala Senat 

najpó�niej na trzy miesi�ce przed rozpocz�ciem roku akademickiego.  

8/ Prawo do korzystania z pomocy materialnej przez studenta, który ponownie jest wpisany 

na ten sam semestr okre�laj� odr�bne przepisy.  

VII. ZMIANY W TOKU STUDIÓW

§ 32  

1. Student mo�e studiowa� według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na 

zasadach ustalonych przez rad� wydziału.  

2. Student ma mo�liwo�� indywidualizacji programu studiów poprzez wybór przedmiotów 

składaj�cych si� na wymagan� liczb� punktów kredytowych. Wybór, powinien by� dokonany 

i przedstawiony dziekanowi do zatwierdzenia w ci�gu 10 dni roboczych od rozpocz�cia se-

mestru.  

§ 33  

W uzasadnionych przypadkach dziekan mo�e wyrazi� zgod� na eksternistyczne zaliczanie 

przez studenta niektórych przedmiotów. Przesłankami dla podj�cia takiej decyzji s� mi�dzy 

innymi: studiowanie na dwóch kierunkach jednocze�nie, konieczno�� godzenia studiów  

z prac� zawodow�, sytuacja rodzinna, problemy zdrowotne itp. 

§ 34  

1. Student, za zgod� dziekana ma prawo ucz�szcza� na zaj�cia poza swoim kierunkiem i 

uzyskiwa� odpowiednie wpisy w indeksie. Od decyzji dziekana zale�y, czy zaj�cia te b�d�
traktowane jako integralna cz��� studiów, czy te� tylko jako przedmioty ponadprogramowe.  

2. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez dziekana, zapisuje si� w karcie 

okresowych osi�gni�� i indeksie z odpowiedni� adnotacj�. Punkty i oceny uzyskane w wyni-

ku zaliczania przedmiotów ponadprogramowych nie s� brane pod uwag� przy rozliczeniu 

przebiegu studiów, odnotowuje si� je jednak w suplemencie do dyplomu. 

3. Uczestnictwo studenta w zaj�ciach zamkni�tych poza obranym kierunkiem studiów wy-

maga zgody dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej, która zaj�cia te prowadzi.  
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§ 35  

1. Po zaliczeniu dwóch semestrów student mo�e w obr�bie Uczelni:  

 1/ podj�� równoległe studia na dodatkowym kierunku, specjalno�ci lub specjalizacji,  

 2/ przenie�� si� na inny kierunek studiów lub specjalno��,  
 3/ na zasadach okre�lonych przez rad� wydziału zmieni� form� studiów. 

2.  W przypadku zmiany formy studiów, dziekan okre�la ró�nice wynikaj�ce z planów stu-

diów oraz tryb i terminy ich uzupełnienia. 

3.  Podj�cie studiów równoległych oraz zmiana kierunku studiów (specjalno�ci) wymagaj�
zgody dziekana jednostki przyjmuj�cej oraz poinformowania dziekana jednostki macierzystej.  

§ 36 

1. Student mo�e przenie�� si� do innej uczelni o ile uregulował zobowi�zania materialne  

i wypełnił wszystkie obowi�zki wobec Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Wypełnienie wszystkich obowi�zków wobec Uniwersytetu Wrocławskiego stwierdza 

dziekan. 

§ 37  

1. Przej�cie z innej uczelni, w tym tak�e zagranicznej, na studia w Uniwersytecie Wrocław-

skim jest mo�liwe jedynie przed rozpocz�ciem semestru (roku) pod warunkiem, �e student 

wypełnił wszystkie obowi�zki wynikaj�ce z przepisów obowi�zuj�cych w uczelni, któr�
opuszcza i nie utracił statusu studenta. 

2. Student powinien w uczelni któr� opuszcza zaliczy� co najmniej dwa semestry studiów. 

Zmiana uczelni po zaliczeniu pierwszego semestru mo�liwa jest tylko w sytuacjach wyj�tko-

wych.  

3. Zgod� na przyj�cie studenta z innej uczelni do Uniwersytetu Wrocławskiego wyra�a 

dziekan odpowiedniego wydziału w drodze decyzji.  

4. Dziekan wyra�aj�c zgod�, o której mowa w ust. 3, potwierdza dotychczasowe osi�gni�cia 

studenta (wyra�one tak�e w punktach ECTS), które zostan� mu zaliczone. Na tej podstawie 

ustala od którego semestru student rozpocznie studia, ró�nice programowe i terminy ich uzu-

pełnienia.  

5. Podstaw� wyznaczenia ró�nic programowych s� standardy kształcenia okre�lone dla da-

nego kierunku studiów. 

§ 38  

1. Zgody na przerw� w studiach udziela dziekan na wniosek studenta. Przerwanie studiów 

uzasadniaj� mi�dzy innymi: konieczno�� podj�cia okresowej pracy zawodowej, trudna sytu-

acja rodzinna, konieczno�� po�wi�cenia wi�kszej ilo�ci czasu studiom równoległym. 

2.  Podczas przerwy student traci prawa studenckie.  
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3.  Dziekan mo�e odmówi� zgody na przerw� w studiach, je�eli:  

 1/ przerwa miałaby obejmowa� wi�cej ni� dwa kolejne semestry,  

 2/ student wcze�niej przerywał studia na czas przekraczaj�cy ł�cznie dwa semestry.  

4. Powy�szych ogranicze� nie stosuje si� do przerwy w studiach spowodowanej odbywa-

niem słu�by wojskowej.  

5.  Wniosek o przerwanie studiów powinien by� zło�ony przed rozpocz�ciem semestru  

(roku).  

6.  Przerwanie studiów w toku rozpocz�tego semestru (roku) powoduje konieczno�� ponow-

nego wpisania na ten sam semestr (rok). 

7.  Przerwa w studiach jest odnotowywana w indeksie studenta.  

8.  Je�eli podczas przerwy nast�piły zmiany w programie studiów, w wyniku których student 

ma ju� zaliczone zaj�cia z wy�szego semestru, dziekan decyduje, jakie zaj�cia student ma 

zaliczy� w celu uzupełnienia deficytu punktów ECTS oraz okre�la termin ich zaliczenia. 

§ 39  

1. Student mo�e otrzyma� semestralny lub roczny urlop w czasie którego zachowuje prawa 

studenckie. Prawo do korzystania podczas urlopu z pomocy materialnej okre�laj� odr�bne 

przepisy.  

2. Urlopu udziela dziekan na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku.  

3. Urlop jest udzielany w przypadku:  

 1/ długotrwałej choroby  

 2/ urodzenia dziecka,  

 3/ delegowania studenta przez Uniwersytet poza Uczelni� na sta� lub w innym podob-

nym celu,  

 4/ innych wa�nych okoliczno�ci.  

4. Urlop nie powinien obejmowa� okresu poprzedzaj�cego zło�enie wniosku z wyj�tkiem 

udokumentowanej choroby lub urodzenia dziecka.  

5. Je�eli urlop obejmuje okres poprzedzaj�cy zło�enie wniosku, student jest zwolniony z 

opłaty za powtarzanie zaj�� z tego okresu. 

6. Udzielenie urlopu przedłu�a termin planowanego uko�czenia studiów i jest potwierdzone 

wpisem do indeksu.  

7. Za zgod� dziekana student mo�e w czasie urlopu uczestniczy� w niektórych zaj�ciach, 

uzyskiwa� zaliczenia i zdawa� egzaminy. 
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VIII. SKRE�LENIE Z LISTY STUDENTÓW 

§ 40  

1. Dziekan skre�la studenta z listy studentów w przypadku: 

 1/ niepodj�cia studiów, 

 2/ rezygnacji ze studiów, 

 3/ niezło�enia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 

 4/ ukarania kar� dyscyplinarn� wydalenia z Uczelni. 

2. Dziekan mo�e skre�li� studenta z listy studentów w przypadku: 

 1/ stwierdzenia braku post�pów w nauce, 

 2/ nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie okre�lonym w § 30 ust. 4, 

 3/ niewniesienia opłat zwi�zanych z odbywaniem studiów. 

3. Dziekan, w trybie odwołania, mo�e wyrazi� zgod� na przyj�cie osoby skre�lonej z listy 

studentów na ten sam semestr (rok) akademicki, je�li od daty dor�czenia decyzji upłyn�ło nie 

wi�cej ni� dwa tygodnie.  

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora za po�rednic-

twem dziekana w terminie 14 dni od daty dor�czenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. 

5. Osoba skre�lona z listy studentów, przed odebraniem dokumentów zło�onych w Uczelni, 

ma obowi�zek uregulowa� zobowi�zania materialne wobec Uczelni. 

§ 41  

1. Osoba skre�lona z pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich mo�e ponownie podj�� studia jedynie w drodze rekrutacji. 

2. Studentowi, który po zaliczeniu pierwszego roku studiów został skre�lony z listy studen-

tów, dziekan mo�e jeden raz wyrazi� zgod� na reaktywacj� studiów prawach studenta.  

3. Reaktywacja w prawach studenta mo�e nast�pi� przed rozpocz�ciem semestru (roku).  

4. Podejmuj�c decyzj� o reaktywacji dziekan ustala dotychczasowe osi�gni�cia studenta 

wraz z zaliczonymi punktami ECTS, semestr, na który wpisuje studenta, oraz przedmioty do 

uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.  

5. Osoba skre�lona z listy studentów z powodu okre�lonego w § 40 ust. 1 pkt 4 mo�e zosta�
ponownie przyj�ta po spełnieniu warunków okre�lonych przez przepisy o post�powaniu dys-

cyplinarnym.  

IX. UKO�CZENIE STUDIÓW

§ 42  

Szczegółowe warunki uko�czenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednoli-

tych magisterskich, a tak�e form� egzaminu dyplomowego okre�la rada wydziału.  
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§ 43  

1. Prac� licencjack�/in�yniersk�/magistersk�, zwan� dalej prac� dyplomow�, student przy-

gotowuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan po zasi�gni�ciu 

opinii wła�ciwej rady wydziału mo�e upowa�ni� do prowadzenia pracy dyplomowej osob� ze 

stopniem naukowym doktora, a tak�e specjalist� spoza Uczelni.  

2. Na kierunkach eksperymentalnych oraz zwi�zanych z prac� w terenie kierownik jednost-

ki dydaktycznej, w której wykonywana jest praca dyplomowa, mo�e wyznaczy� – w porozu-

mieniu z promotorem – opiekuna pracy spo�ród pracowników jednostki. Do zada� opiekuna 

nale�y pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej cz��ci pracy, rozwi�zywaniu problemów 

technicznych oraz nadzór nad bezpiecze�stwem pracy studenta. 

3. Tematy prac magisterskich zatwierdzone w trybie okre�lonym przez rad� wydziału po-

winny by� podane do wiadomo�ci studentów nie pó�niej ni� trzy semestry przed uko�cze-

niem studiów, natomiast prac licencjackich dwa semestry przed uko�czeniem studiów.  

4. W pracy dyplomowej student powinien wykaza� si� umiej�tno�ci� stosowania metod 

wła�ciwych dla swojego zakresu kształcenia, znajomo�ci� �ródeł i literatury przedmiotu w 

zakresie opracowywanego tematu, umiej�tno�ci� wła�ciwego skomponowania pracy, logicz-

nej argumentacji i prawidłowego wyci�gania wniosków oraz �cisłego formułowania s�dów.  

5. Jako praca dyplomowa mo�e by� przyj�ta praca powstała w ramach studenckiego ruchu 

naukowego.  

6. Praca dyplomowa mo�e by� wykonywana za zgod� dziekana poza Uniwersytetem Wro-

cławskim (w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, w o�rodku naukowym polskim lub za-

granicznym, a tak�e w innym o�rodku prowadz�cym badania o charakterze naukowym). 

7. Za zgod� dziekana lub kierownika jednostki dydaktycznej student mo�e przedstawi� pra-

c� dyplomow� w j�zyku obcym. Praca napisana w j�zyku obcym musi zawiera� tytuł i stresz-

czenie w j�zyku polskim. Rada wydziału mo�e zobowi�za� studentów kierunku lub specjal-

no�ci do umieszczenia w pracy angielskiego tłumaczenia tytułu oraz streszczenia w tym j�zy-

ku.  

8. Za zgod� dziekana lub dyrektora jednostki dydaktycznej student mo�e zmieni� promotora 

pracy dyplomowej pod warunkiem, �e nie wydłu�y to terminu zło�enia pracy.  

9. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz recenzent. W przypadku istotnej 

rozbie�no�ci w ocenie pracy o ostatecznej ocenie decyduje dziekan, który mo�e zasi�gn��
opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje si� odpowiednio postanowienia ust. 1.  

§ 44  

1. Prac� dyplomow� student winien zło�y� w terminie uzgodnionym z promotorem, nie 

pó�niej ni� do ko�ca ostatniego semestru studiów.  

2. W razie dłu�szej nieobecno�ci promotora dziekan wyznacza nowego promotora pracy 

dyplomowej.  
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3. Dziekan, na wniosek promotora lub na wniosek studenta, mo�e przesun�� termin zło�enia 

pracy dyplomowej nie wi�cej ni� o trzy miesi�ce w razie:  

 1/ długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim za�wiadczeniem lekar-

skim,  

 2/ niemo�no�ci wykonania pracy dyplomowej w obowi�zuj�cym terminie z uzasadnio-

nych przyczyn niezale�nych od studenta.  

4. W okresie, o którym mowa w ust. 3 student zachowuje prawa studenta.  

5. Student, który nie zło�y pracy dyplomowej do ko�ca ostatniego semestru studiów, zgod-

nie z § 40 ust 1 pkt 3 zostaje skre�lony z listy studentów nie trac�c prawa do zło�enia pracy  

i zdania egzaminu dyplomowego w ci�gu dwóch lat od daty skre�lenia.  

§ 45  

1. Warunkiem przyst�pienia do egzaminu dyplomowego jest:  

1/ zaliczenie wszystkich przedmiotów obowi�zkowych i praktyk obj�tych planem stu-

diów danego kierunku oraz uzyskanie liczby punktów ECTS (uznanych przez dzieka-

na) okre�lonej w standardach dla danego typu studiów pomniejszonej o liczb� punk-

tów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu. 

 2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za prac� dyplomow�, je�eli wymaga jej 

  program nauczania.  

2. Egzamin dyplomowy mo�e mie� form� pisemn�, ustn� lub obie te formy i powinien od-

by� si� w terminie ustalonym przez dziekana. 

3. Egzamin odbywa si� przed powołan� przez dziekana komisj� w składzie co najmniej 

trzyosobowym. Je�eli program nauczania przewiduje prac� dyplomow� w skład komisji 

wchodz� promotor i recenzent (recenzenci). Komisji przewodniczy dziekan lub powołany 

przez niego nauczyciel akademicki posiadaj�cy stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

4. Egzamin dyplomowy odbywa si� w j�zyku polskim lub w j�zyku obcym, je�eli program 

studiów przewiduje takie rozwi�zanie. Za zgod� dziekana egzamin dyplomowy mo�e odby�
si� w j�zyku obcym. 

5. Je�eli student nie zdał egzaminu dyplomowego lub nie przyst�pił do niego w ustalonym 

terminie, dziekan wyznacza drugi termin. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w 

drugim terminie student zostaje skre�lony z listy studentów, zachowuj�c prawo do zło�enia 

egzaminu w ci�gu dwóch lat od daty skre�lenia. O dacie egzaminu decyduje dziekan. 

§ 46 

1. Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy 

dyplomowej (je�eli wymaga jej program nauczania) i egzaminu dyplomowego.  
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2. Podstaw� obliczenia wyników studiów s�:  
 - �rednia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyj�tkiem ocen uniewa�-

nionych) – A, 

 - ocena pracy dyplomowej – B, 

 - ocena egzaminu dyplomowego – C. 

3.  Wynik studiów pierwszego stopnia okre�la wzór ( ) 843 CBA ++ . W przypadku, gdy 

plan studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, wynik studiów okre�la wzór ( ) 43 CA + . 

4. Wynik jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia okre�la wzór 

( ) 42 CBA ++ . 

5. W dyplomie uko�czenia studiów wpisuje si� ostateczny wynik studiów, wyrównany 

zgodnie z zasad�:  

 - do 3,25 – dostateczny (3,0) 

 - od 3,26 do 3,74 – plus dostateczny (3,5)  

 - od3,75 do 4,24 – dobry (4,0)  

 - od4,25 do 4,74 – plus dobry (4,5)  

 - od 4,75 – bardzo dobry (5,0).  

We wszystkich innych za�wiadczeniach podaje si� rzeczywisty wynik studiów obliczony 

zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4.  

6. Komisja egzaminacyjna mo�e podwy�szy� wynik studiów, o którym mowa w ust. 3 i 4  

o 0,5, je�eli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo 

dobre.  

§ 47  

1. Dyplom, który absolwent otrzymuje po uko�czeniu studiów, potwierdza uko�czenie 

okre�lonego kierunku studiów. 

2. Absolwent jest zobligowany do uregulowania zobowi�za� materialnych wobec Uczelni 

przed odebraniem dyplomu.  

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 48 

1. Decyzje i inne rozstrzygni�cia dotycz�ce studentów i obj�te postanowieniami niniejszego 

Regulaminu podejmuje dziekan z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek studenta. 



17

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien by� zło�ony w dziekanacie w terminie okre-

�lonym w niniejszym Regulaminie lub ustalonym i ogłoszonym przez dziekana. 

3. Decyzje dziekana dotycz�ce: 

 - skre�lenia z listy studentów, 

 - reaktywacji na studia po skre�leniu z listy studentów, 

 - przyj�cia z innej uczelni, 

 - przyj�cia na kierunek dodatkowy, 

      wymagaj�, pod rygorem niewa�no�ci, formy pisemnej i musz� by� skutecznie dor�czone. 

4. O innych rozstrzygni�ciach dziekana student dowiaduje si� osobi�cie lub telefonicznie  

w dziekanacie w najbli�szym mo�liwym terminie. Dat� i sposób powiadomienia studenta  

o rozstrzygni�ciu odnotowuje si� w aktach studenta. Rozstrzygni�cie uwa�a si� za dor�czone 

z dniem powiadomienia. 

5. W razie w�tpliwo�ci co do tre�ci rozstrzygni�cia student ma prawo otrzymania go na pi-

�mie. 

6. Od decyzji i innych rozstrzygni�� dziekana słu�y odwołanie do rektora za po�rednictwem 

dziekana w terminie czternastu dni od dnia ich dor�czenia. 

XI. PRZEPISY PRZEJ�CIOWE 

§ 49 

W sprawach zaliczenia semestru (roku) w roku akademickim 2005/2006, niezako�czonych 

ostatecznie przed dniem wej�cia w �ycie niniejszego Regulaminu, stosuje si� przepisy do-

tychczasowe. 

§ 50 

Do studentów, którzy rozpocz�li studia przed rokiem akademickim 2006/2007 nie stosuje si�
§ 41 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

§ 51 

1. Dotychczasowe uchwały rad wydziałów podj�te na podstawie § 4 pkt 5, pkt 6 i pkt 8,  

§ 32, § 38, § 41 ust. 1 pkt 3 oraz § 47 uchylonego Regulaminu Studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim, zachowuj� moc do czasu podj�cia nowych uchwał na podstawie § 4 pkt 11, 

pkt 12 i pkt 15, § 29, § 32, § 35 ust. 1 pkt 3 oraz § 42 niniejszego Regulaminu. 

2. Rady wydziałów, w okresie jednego roku od dnia wej�cia w �ycie niniejszego Regulami-

nu, podejm� wszystkie wymagane jego przepisami uchwały. 


