
 

UCHWAŁA Nr 89/2008 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 września 2008 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia zmiany  
do Uchwały nr 161/2006 Senatu UWr. z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych 
 

 

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, z późn. zmianami) oraz § 43 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Senat wprowadza poniższe zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 161/2006 Senatu UWr. z dnia 29 

listopada 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych: 

 

§1 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Studia podyplomowe w jednostkach organizacyjnych Uczelni tworzy, przekształca i znosi w drodze 

Zarządzenia Rektor. 

W zarządzeniu określa się: 

1. nazwę studiów podyplomowych, 

2. organizację i czas trwania studiów  

3. adresatów studiów, 

4. warunki i tryb rekrutacji, 

5. kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów, 

6. zasady odpłatności, 

7. rodzaj dokumentu uzyskanego przez uczestnika studiów, 

8. nadzór merytoryczny nad studiami. 

 
§ 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
Wniosek zaopiniowany przez Senacka Komisję Nauczania zostaje przekazany Rektorowi w celu 

uzyskania jego zgody na utworzenie, przekształcenia, zniesienie studiów podyplomowych.  

 
§ 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Mogą być 

prowadzone w systemie nauczania na odległość. 

 

W § 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
Zawieszenie edycji studiów podyplomowych na dany rok akademicki nie wymaga zgody Rektora. 

Kierownicy studiów podyplomowych zobligowani są do przekazania stosownej informacji do Działu 

Nauczania. 



 
§ 2  ust. 3 skreśla się  
 
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych. 

 

§ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie 
Od decyzji o nieprzyjęciu na studia podyplomowe kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w 

ciągi 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

  

§ 4 ust. 5 skreśla się 

 

§ 5 ust. 1 pkt 1 skreśla się słowo Senatowi a dodaje słowo Rektorowi 

 
§ 5 ust. 1 pkt  2 skreśla się słowo ewentualnym 
 

§ 5 ust.  1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

Przekazywanie do Działu Organizacyjnego wniosków o utworzenie, przekształcenie i zniesienia  

studiów podyplomowych 

 
§ 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów podyplomowych. 

Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
§ 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
Decyzję w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje kierownik studiów 

podyplomowych, określając jednocześnie warunki wznowienia, w tym wysokość odrębnej opłaty za 

kontynuowanie studiów po wznowieniu. 

 

§2 

 

W każdym punkcie, w którym występują słowa: Prorektor ds. Nauczania zastępuje się je słowem 

Rektor.  
§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Senatu 

   Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

              prof. dr hab. Marek Bojarski 


