
Zarządzenie Nr  35/2001
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 6 lipca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów
w Uniwersytecie Wrocławskim

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz uchwały Nr 22/2001 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2001 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 października 2001 r. wprowadza się Regulamin Studiów w
Uniwersytecie Wrocławskiem w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do przestrzegania
niniejszego Regulaminu Studiów.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw Nauczania.

§ 4. Traci  moc  uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 1992
r. (z późniejszymi zmianami) Regulamin Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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         Załącznik
         do zarządzenia Nr  35/2001
         z dnia 6 lipca 2001 r.

REGULAMIN  STUDIÓW
W  UNIWERSYTECIE  WROCŁAWSKIM

ŚLUBOWANIE

Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście:
- zdobywać wytrwale wiedzę,
- przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,
- dbać o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu,
- stosować się do przepisów prawnych i dobrych obyczajów akademickich.

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nauczyciele akademiccy i studenci tworzą wspólnotę akademicką.

2. Studia odbywają się na wydziale lub w innych jednostkach kierunkowych. Organem
odpowiedzialnym  za  ich  przebieg  jest dziekan. Rektor ma uprawnienia nadzorcze i
odwoławcze.

3. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może przekazać niektóre
uprawnienia w sprawach dydaktyki dyrektorowi (kierownikowi) jednostki kierunkowej,
prowadzącej samodzielnie odrębny kierunek studiów.

§ 2

1. Reprezentantem ogółu studentów w Uniwersytecie są organy samorządu
studenckiego.

2. Organy samorządu studenckiego są uprawnione do podejmowania działań w spra-
wach określonych w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 3

Uczelniane organizacje studenckie mogą występować z wnioskami do organów
samorządu studenckiego oraz do organów Uczelni w sprawach dotyczących studiów i
funkcjonowania Uczelni.
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II  PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 4

Studenci mają w szczególności prawo do:
  1/ bezpłatnej nauki na studiach dziennych, z wyjątkiem przypadków określonych  w § 37

ust. 3,
  2/ uczestniczenia w zajęciach nie ujętych w planie wybranego kierunku studiów na

warunkach określonych w § 40 ust. 1 i 2,
  3/ uczestniczenia w pracach naukowych na zasadach określonych w Statucie Uczelni,
  4/ otrzymywania nagród i wyróżnień,
  5/ uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż przewiduje

plan kierunku studiów i zaliczania zajęć według indywidualnej organizacji studiów
określonych przez radę wydziału,

  6/ studiowania według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach określonych
przez  radę wydziału,

  7/ przerwy w studiach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  8/ zmiany trybu, kierunku studiów lub uczelni zgodnie z zasadami określonymi przez radę

wydziału,
  9/ otrzymywania stypendiów i innych form pomocy materialnej na zasadach określonych

odrębnymi przepisami,
10/ zrzeszania się w  uczelnianych  organizacjach i kołach studenckich,
11/ wybierania swoich przedstawicieli oraz ubiegania się o wybór do organów samorządu

studenckiego i do organów kolegialnych Uczelni,
12/ organizowania  na terenie Uniwersytetu zgromadzeń, manifestacji, akcji  protestacyjnych

i strajków zgodnie z postanowieniami ustawy o szkolnictwie wyższym i Statutu Uczelni,
13/ wnoszenia skarg na decyzje organów Uczelni.

§ 5

Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne ze ślubowaniem, Regulaminem
Studiów i z innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.

§ 6

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie obowiązujących
przepisów student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub sądem
koleżeńskim na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i w Statucie
Uczelni.

III   PRZYJĘCIE NA STUDIA

§ 7
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1. Zasady i tryb przyjmowania na studia określa Senat na wniosek rady wydziału.

2. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji  i złożenia ślubo-
wania w obecności rektora lub dziekana.

§ 8

Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Indeks jest
dokumentem potwierdzającym przebieg studiów i pozostaje własnością studenta. Legitymacja
upoważnia do korzystania z uprawnień studenckich i podlega zwrotowi po przerwaniu lub
ukończeniu studiów.

IV   ROK AKADEMICKI

§ 9

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku i obejmuje
dwa semestry studiów – zimowy oraz letni.

2. Semestr trwa 15 tygodni. Na wniosek rady wydziału okres ten może być zmieniony
przez rektora przed rozpoczęciem semestru.

3. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala rektor w  porozumieniu  z   sa-
morządem studenckim.

4. W szczególnych przypadkach rektor ogłasza dni lub godziny rektorskie, dziekan zaś
- godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Decyzję o ewentualnym odrabianiu
godzin dziekańskich podejmuje dziekan.

V   PLANY, PROGRAMY, ORGANIZACJA NAUCZANIA

§ 10

1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w trybie studiów dziennych,
wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych.

2. Podstawową formą kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach są studia
dzienne.

§ 11

1. W Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone są studia licencjackie, jednolite
magisterskie i uzupełniające studia magisterskie.

2. Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim i pozwalają na uzyskanie
dyplomu licencjata. Jednolite i uzupełniające studia magisterskie kończą się egzaminem
magisterskim i uzyskaniem tytułu magistra.
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§ 12

Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania zatwierdzanych
przez rady wydziałów i ogłaszanych w informatorze o studiach, które określają:
        1/ strukturę studiów,
       2/ zestawienie przedmiotów i treści nauczania,
        3/ rodzaje zajęć w poszczególnych semestrach ,
        4/zasady uzyskiwania zaliczeń, zdawania kolokwiów i egzaminów,

5/ obowiązki opiekunów naukowych,
         6/ rodzaje dyplomów,
        7/ czas trwania studiów,

8/ praktyki specjalizacyjne,
        9/ liczbę punktów kredytowych za zaliczenie  poszczególnych przedmiotów, zgodnie

z ECTS,
        10/ liczbę punktów kredytowych wymaganych do zaliczenia kolejnych semestrów lub

lat studiów, zgodnie z ECTS.

§ 13

Rozkłady zajęć oraz planowane terminy praktyk są ustalane przez jednostki
kierunkowe i podawane do wiadomości dziekana oraz studentów przed rozpoczęciem
każdego semestru.

§ 14

Wymiar  zajęć  w tygodniu nie może przekroczyć 30 godzin. Nie dotyczy to praktyk
i ćwiczeń terenowych.

§ 15

W ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru prowadzący zajęcia jest zobowiązany podać
studentom program przedmiotu, wykaz obowiązującej literatury oraz formę zaliczania zajęć.

§ 16

1. Szczegółową   organizację   sesji  egzaminacyjnej ustalają  jednostki   kierunkowe
w porozumieniu z dziekanem oraz przedstawicielami samorządu studenckiego i podają do
wiadomości studentów na 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej - na studiach
dziennych i wieczorowych oraz na 30 dni - na studiach zaocznych i eksternistycznych.

2. Oprócz terminów egzaminów ustalonych dla  poszczególnych  grup  egzaminacyj-
nych przewiduje się jeden termin dodatkowy dla każdego przedmiotu.

3. W  ciągu  roku  akademickiego ilość egzaminów nie powinna przekraczać ośmiu, a
w czasie jednej sesji – pięciu egzaminów.

§ 17

Z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów, jeżeli dziekan nie ustali inaczej,
student może wybrać grupę i prowadzącego zajęcia. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza limit
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uczestników zajęć w grupie o przyjęciu decyduje prowadzący, na podstawie kryteriów
podanych do wiadomości studentów co najmniej na tydzień przed zapisami do grup.

§ 18

1. Reprezentantem roku studiów lub grupy jest starosta roku lub grupy.

2. Sposób   wyboru   starosty,  jego  uprawnienia  i  obowiązki określa  Regulamin
Samorządu Studenckiego.

§ 19

1. Dyrektor (kierownik) jednostki kierunkowej, po zasięgnięciu opinii organów
samorządu studenckiego, powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekuna roku.

2. Na latach wyższych obowiązki opiekuna mogą pełnić osoby prowadzące seminaria
magisterskie lub specjalizacje.

3. Do obowiązków opiekunów należy:
1/ informowanie studentów o ich prawach i obowiązkach oraz udzielanie porad  we

wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów,
2/ współdziałanie z przedstawicielami samorządu studenckiego, a zwłaszcza ze

starostą oraz z kierownictwem instytutu (katedry) i z dziekanem.

VI   ZAJĘCIA, ZALICZENIA, EGZAMINY

§ 20

1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w formie wykładów,
konsultacji oraz ćwiczeń (w tym : seminariów, konwersatoriów, lektoratów, laboratoriów,
ćwiczeń terenowych i praktyk).

2. Wykłady oraz  konsultacje mają charakter otwarty.

3. Ćwiczenia dla studentów są prowadzone w grupach. Liczebność grup określa
dziekan.

§ 21

1. Ćwiczenia kończą się zaliczeniami, a wykłady - egzaminami lub inną formą
sprawdzenia wiadomości ustaloną zgodnie z § 15.

2. Zasady  odbywania  i  tryb zaliczania praktyk są określone w planach studiów lub
w regulaminie praktyk.

§ 22

1. Udział studentów w ćwiczeniach odbywa się według zasad określonych w pro-
gramach studiów.
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2. Student, który opuścił zajęcia typu ćwiczeniowego, jest zobowiązany zgłosić się
przed kolejnymi zajęciami do prowadzącego, aby uzgodnić możliwość uzupełnienia
zaległości.

3. Student nie uzyskuje zaliczenia, jeżeli nie spełnił warunków podanych do
wiadomości zgodnie z postanowieniami § 15.

4. Prowadzący ćwiczenia i wykłady,  które nie kończą się egzaminem i odbywają
w czasie semestru, zalicza je przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W przypadkach
niezawinionych, student może się ubiegać o przedłużenie terminu uzyskania zaliczenia u
dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej.

§ 23

1. Jeśli student kwestionuje zasadność odmowy zaliczenia lub ocenę niedostateczną,
ma prawo odwołania się do dyrektora (kierownika) właściwej jednostki dydaktycznej
w terminie trzech dni roboczych od dnia  nieuzyskania zaliczenia.

2. Po uznaniu zasadności odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki podejmuje
decyzję w sprawie zaliczania ćwiczeń. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić przed upływem
trzech dni od złożenia odwołania.

§ 24

1. Student uczestniczący w pracach badawczych lub obozach naukowych może
uzyskać zaliczenie ćwiczeń i praktyk, jeśli ich tematyka wiąże się z tymi pracami.

2. Decyzje w sprawie powyższych zaliczeń podejmuje dyrektor (kierownik) właściwej
jednostki dydaktycznej.

§ 25

Student  ma  prawo ubiegać się o zaliczenie ćwiczeń we wcześniejszym terminie.
O formie takiego zaliczenia decyduje prowadzący.

§ 26

Ćwiczenia raz zaliczone nie podlegają ponownemu zaliczeniu w okresie ustalonym
przez dziekana danego wydziału.

§ 27

1. Udział słuchaczy w wykładach nie jest kontrolowany.

2. Warunkiem  przystąpienia  do egzaminu  jest zaliczenie wszystkich zajęć  towarzy-
szących wykładowi przewidzianych programem lub planem studiów.

§ 28
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1. Egzaminy odbywają się w sesji egzaminacyjnej w sposób ustalony zgodnie z
postanowieniami § 16.

2. Egzaminatorem jest wykładający dany przedmiot. W uzasadnionych przypadkach
innego egzaminatora wyznacza dyrektor (kierownik) właściwej jednostki dydaktycznej,
informując o tym dziekana.

3. W przypadku otrzymania noty niedostatecznej student ma prawo do jednego
egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, którego nie zdał.

4. Egzaminy poprawkowe po semestrze zimowym powinny być zakończone w
terminie dwóch tygodni od ukończenia sesji egzaminacyjnej, a w sesji letniej - do dnia 24
września.

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie
student ma prawo wykorzystać termin dodatkowy i termin poprawkowy. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności ma prawo wykorzystać jedynie termin egzaminu
poprawkowego.

6. Student usprawiedliwia nieobecność na egzaminie u egzaminatora, w terminie
trzech dni roboczych od ustąpienia przyczyny, która ją spowodowała.

7. Student w okresie dwóch tygodni, licząc od daty ogłoszenia oceny egzaminacyjnej,
ma prawo przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym przez
egzaminatora. Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane w  zakładzie (katedrze) przez
okres jednego roku od daty egzaminu.

§ 29

1. Jeżeli student kwestionuje prawidłowość egzaminu, może w ciągu trzech dni
roboczych od dnia egzaminu zgłosić u dziekana wniosek o dopuszczenie do egzaminu
komisyjnego.

2. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku dziekan zarządza:
1/ w odniesieniu do egzaminu pisemnego - komisyjne zweryfikowanie pracy lub

komisyjny egzamin ustny,
              2/ w odniesieniu do egzaminu ustnego - dopuszczenie do ustnego egzaminu

komisyjnego.
Komisję egzaminacyjną wyznacza dziekan. W skład komisji wchodzą: dziekan lub
prodziekan jako przewodniczący, egzaminator, drugi specjalista z przedmiotu lub  przedmiotu
pokrewnego. W skład komisji, na wniosek studenta, może wchodzić opiekun roku i
przedstawiciel samorządu studenckiego.

3. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu trzech dni od złożenia wniosku.
W trakcie egzaminu pytania są losowane, a komisji nie może przewodniczyć osoba, która
przeprowadzała kwestionowany egzamin.

4. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, jeżeli uznał, że
egzamin został przeprowadzony w sposób krzywdzący studenta.
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5. Ocena  z  egzaminu komisyjnego unieważnia ocenę kwestionowaną i decyduje
o ukończeniu lub nieukończeniu przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej.

§ 30

Raz złożony egzamin nie wymaga ponownego zdawania w okresie ustalonym przez
dziekana.

§ 31

1. Przy egzaminach, kolokwiach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny (noty) :
  1/  bardzo dobry - 5, 0
  2/  dobry plus - 4, 5
  3/  dobry - 4, 0
  4/  dostateczny  plus - 3, 5
  5/  dostateczny - 3, 0
  6/  niedostateczny - 2, 0

2. Do każdego egzaminu  i  zaliczenia student jest zobowiązany przedłożyć indeks
i kartę egzaminacyjną. Zaliczający i egzaminator wpisują do nich ocenę słownie  i  cyfrowo
(w brzmieniu określonym w ust.1) i potwierdzają własnoręcznym podpisem.

3. Ocena niedostateczna lub brak wpisu są traktowane jako nieukończenie zajęć.

VII    PRZEJŚCIE NA WYŻSZY SEMESTR,
                POWTARZANIE ZAJĘĆ LUB SEMESTRU

§ 32

Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rada wydziału może postanowić, że dla
studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych okresem zaliczeniowym jest rok
studiów. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zaliczenia roku studiów.

§ 33

1. Podstawą  zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych
określonych w § 12 pkt 3 oraz uzyskanie liczby punktów kredytowych określonych w
programie studiów zgodnie z § 12 pkt 10.

2. Semestr zalicza dziekan. Zaliczenie to uprawnia studenta do wpisania się na semestr
wyższy.

3. Student zobowiązany jest do złożenia indeksu w dziekanacie w terminie trzech dni
roboczych od zakończenia sesji poprawkowej. Niezachowanie tego terminu może być
podstawą do skreślenia z listy studentów.

4. Dziekan dokonuje wpisu na semestr letni do dnia 5 marca, a na semestr zimowy -
do dnia 5 października każdego roku.
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§ 34

Podstawą zaliczenia semestru jest uzyskanie 30 punktów kredytowych ECTS.

§ 35

W przypadku nieuzyskania przez studenta wymaganej programem liczby punktów
kredytowych może on ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr. Warunkowe
zaliczenie odbywa się na zasadach ustalonych przez radę wydziału. Dotyczą one określenia
limitu punktów oraz wysokości średniej ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów w danym
semestrze. Przy wyliczaniu średniej ocen uzyskanych w semestrze ocenę niedostateczną lub
brak wpisu noty zaliczeniowej traktuje się jako ocenę niedostateczną, czyli 0 (zero) punktów.

§ 36

Prawo do korzystania  z  pomocy materialnej  przez studenta, który zaliczył semestr
w trybie warunkowym, określają odrębne przepisy.

§ 37

1. Student może powtarzać niezaliczony semestr jeden raz, z wyjątkiem I roku
studiów, na którym prawo powtarzania semestru uchwala rada wydziału na wniosek dziekana.
W uzasadnionych przypadkach dziekan może udzielić zgody na dodatkowe powtarzanie
semestru.

2. Wpisu uprawniającego do powtarzania semestru dokonuje się w terminach
określonych w § 33 ust. 4.

3. Powtarzanie zajęć jest odpłatne na zasadach określonych przez Senat – z wyjątkiem
przypadków, gdy przyczyną niezaliczenia semestru były okoliczności wymienione      w § 44
ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dokonuje Senat na pięć
miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. Prawo otrzymania pomocy materialnej przez studenta powtarzającego semestr
określają odrębne przepisy.

VIII   ZMIANY W TOKU STUDIÓW

§ 38

Student może studiować według indywidualnego planu i programu studiów na
zasadach ustalonych przez radę wydziału.
Student ma możliwość większej indywidualizacji programu studiów poprzez wybór
przedmiotów składających się na wymaganą liczbę punktów kredytowych. Wybór powinien
być dokonywany w uzgodnieniu z opiekunem naukowym.

§ 39
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1. W uzasadnionych przypadkach dziekan w porozumieniu z dyrektorem
(kierownikiem) jednostki kierunkowej może wyrazić zgodę na zastosowanie indywidualnej
organizacji studiów (na przykład eksternistyczne zaliczanie niektórych przedmiotów).

2. Indywidualna organizacja studiów ma zastosowanie wyłącznie na studiach
dziennych, chyba że rada wydziału postanowi inaczej.

3. Zgodę na odbywanie zajęć wyższych semestrów oraz na wcześniejsze zaliczenie
roku wydaje dziekan na zasadach określonych przez radę wydziału.

§ 40

1. Student, za zgodą opiekuna naukowego, ma prawo uczęszczać na zajęcia poza jego
kierunkiem i uzyskiwać odpowiednie wpisy w indeksie.

2. Uczestnictwo w zajęciach zamkniętych wymaga zgody dyrektora (kierownika)
właściwej jednostki dydaktycznej.

3. Przypisanie studentowi punktów kredytowych za wyżej wymienione zajęcia
odbywa się za zgodą opiekuna naukowego.

§ 41

1. Po ukończeniu dwóch semestrów student może w obrębie Uczelni:
           1/podjąć równoległe studia na dodatkowym kierunku, specjalności  lub specjalizacji,
            2/przenieść się na inny kierunek studiów,

3/ zmienić tryb studiów, na zasadach określonych przez radę wydziału (zasady
         rekrutacji i średnia ocen).

2. Podjęcie studiów równoległych, zmiana kierunku lub trybu studiów wymagają
zgody dyrektora (kierownika) i dziekana  jednostki  przyjmującej oraz poinformowania
dziekana i dyrektora (kierownika) jednostki macierzystej.

3. Ukończenie studiów równoległych jest możliwe po ukończeniu studiów na kierunku
podstawowym.

§ 42

1. Przejście z innej uczelni na studia w Uniwersytecie jest możliwe jedynie przed
rozpoczęciem semestru.

2. Warunkiem dokonania wpisu jest zaliczenie przynajmniej dwóch semestrów na
macierzystej uczelni studenta i posiadanie praw studenckich. Decyzję o przyjęciu studenta
podejmuje dziekan w porozumieniu z dyrektorem (kierownikiem) jednostki dydaktycznej.

3. Dziekan w porozumieniu z dyrektorem (kierownikiem) dydaktycznym danej
jednostki dydaktycznej wyznacza studentowi czas na wyrównanie ewentualnych różnic
programowych.

§ 43
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1. Student może przerwać studia. W okresie przerwy student traci prawa studenckie,
lecz za zgodą dziekana może uczestniczyć w niektórych zajęciach na zasadach określonych
w § 39.

2. Na wniosek studenta zgodę na przerwanie studiów udziela  dziekan w  porozumie-
niu z dyrektorem (kierownikiem) właściwej jednostki kierunkowej.

3. Dziekan może odmówić zgody na przerwanie studiów, jeżeli:
            1/przerwa miałaby obejmować więcej niż dwa kolejne semestry,
             2/student wcześniej przerywał studia na czas przekraczający łącznie dwa semestry.

4. Powyższych ograniczeń nie stosuje się do przerwy w studiach spowodowanej
odbywaniem służby wojskowej.

5. Wniosek o przerwanie studiów powinien być złożony przed upływem terminu
wpisu na semestr.

6. Przerwanie studiów w toku rozpoczętego semestru powoduje konieczność jego
powtarzania.

7. Przerwa w studiach jest odnotowywana w indeksie studenta.

8. Podjęcie studiów po przerwie dokonuje się na zasadach określonych w § 33. Jeżeli
w czasie przerwy zostały wprowadzone zmiany w planie studiów, wznawiający studia jest
zobowiązany do uzupełnienia różnic.

§ 44

1. Student może otrzymać semestralny lub roczny urlop. W czasie urlopu student
zachowuje prawa studenckie. Prawo do korzystania z pomocy materialnej określają odrębne
przepisy.

 2. Urlop jest udzielany przez dziekana na podstawie uzasadnionego i
udokumentowanego wniosku.

 
 3. Urlop jest udzielany w przypadku:

             1/długotrwałej choroby lub urodzenia dziecka,
              2/delegowania studenta przez Uniwersytet poza Uczelnię na staż lub w innym

podobnym celu,
              3/ powtarzania semestru,
              4/innych ważnych okoliczności.
 

 4. Urlop nie powinien obejmować okresu poprzedzającego złożenie wniosku z
wyjątkiem udokumentowanej choroby.

 
 5. Udzielenie  urlopu  przedłuża termin planowanego ukończenia studiów i zwalnia

z opłat za powtarzanie zajęć.
 
 6. Udzielenie urlopu jest potwierdzone wpisem do indeksu.
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 IX   SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW
 

 § 45
 

 1. Skreślenie z listy studentów następuje w przypadku:
             1/ rezygnacji ze studiów,
              2/ nieusprawiedliwionego nieuczęszczania na zajęcia przez okres jednego miesiąca,
              3/niedokonania wpisu na następny lub powtarzany semestr, w  terminach

określonych w § 33 ust. 3 i 4,
  4/ niezdania egzaminu dyplomowego w ciągu jednego roku od zaliczenia

ostatniego semestru przewidzianego planem studiów,
              5/ prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

 
 2. Od decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów przysługuje odwołanie do

rektora, a od negatywnej decyzji rektora - skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 

 § 46
 

1. Dziekan może przyjąć na studia osobę skreśloną z listy studentów z powodów
określonych w § 45 pkt 1, 2, 3 i 4.

2. Reaktywacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty
skreślenia.

3. W przypadku znacznych różnic programowych dziekan po uzgodnieniu  z
dyrektorem (kierownikiem) jednostki dydaktycznej może wydać decyzję o powtórzeniu
jednego lub więcej lat studiów.

4. Dziekan  może  wyrazić zgodę na przyjęcie osoby skreślonej na mocy § 45 pkt 2  i 3
na ten sam rok akademicki o ile od daty otrzymania decyzji nie upłynęło więcej niż dwa
tygodnie.

5. Osoba skreślona z listy studentów z powodu określonego w § 45 pkt 5, może zostać
ponownie przyjęta po spełnieniu warunków określonych w przepisach o postępowaniu
dyscyplinarnym.

X   UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 47

Warunki ukończenia studiów licencjackich i magisterskich określa rada wydziału.

§ 48

1. Pracę magisterską student przygotowuje pod opieką nauczyciela akademickiego
posiadającego stopień doktora habilitowanego. Dziekan lub dyrektor (kierownik) jednostki
kierunkowej po zasięgnięciu opinii właściwej rady może upoważnić do prowadzenia pracy
magisterskiej osobę ze stopniem naukowym doktora, w tym także specjalistę spoza Uczelni.
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2. Tematy prac magisterskich zatwierdzone przez rady instytutów powinny być
podane do wiadomości studentów nie później niż trzy semestry przed ukończeniem studiów.

3. W pracy magisterskiej student powinien wykazać umiejętność stosowania metod
swojej specjalności, znajomość źródeł  i  literatury  przedmiotu w zakresie opracowywanego
tematu, umiejętność właściwego skomponowania rozprawy, logicznej argumentacji i
prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów.

4. Jako praca magisterska może być przyjęta praca powstała w ramach studenckiego
ruchu naukowego.

5. Za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki kierunkowej student może zmienić
opiekuna pracy magisterskiej – pod warunkiem, że nie wydłuża to terminu złożenia pracy.

6. Oceny pracy magisterskiej dokonuje opiekun pracy oraz jeden recenzent. W przy-
padku istotnej rozbieżności w ocenie pracy o dopuszczeniu do egzaminu magisterskiego
decyduje dziekan lub dyrektor jednostki kierunkowej, który może zasięgnąć opinii drugiego
recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.

§ 49

1. Pracę magisterską student winien złożyć w terminie uzgodnionym z opiekunem
pracy nie później niż do końca ostatniego semestru.

2. W razie dłuższej nieobecności opiekuna dziekan wyznacza nowego opiekuna pracy
magisterskiej.

3. Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć
termin złożenia pracy magisterskiej w razie:
 1/ długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem

lekarskim,
 2/ niemożności wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie z

uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.

§ 50

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego/magisterskiego jest:
           1/ zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz uzyskanie liczby

punktów kredytowych określonych w programie studiów,
   2/ uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową.

2. Formę egzaminu licencjackiego/magisterskiego określa rada wydziału.

3. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji
wchodzą opiekun i recenzent (recenzenci). Komisji przewodniczy dziekan lub powołany
przez niego nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

4. Na egzaminie magisterskim student powinien wykazać się znajomością przedmiotu
kierunkowego, a szczególnie problematyki związanej z pracą magisterską.



15

5. Jeżeli student nie zdał egzaminu dyplomowego lub nie przystąpił do niego w usta-
lonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin. W przypadku  niezdania egzaminu
dyplomowego w drugim terminie o zasadach dopuszczenia do kolejnego egzaminu decyduje
dziekan (z zastrzeżeniem § 45 pkt 4).

§ 51

1. Warunkiem uzyskania dyplomu magisterskiego jest otrzymanie oceny co najmniej
dostatecznej z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.

2. Podstawą obliczenia wyników studiów są:
             1/  na studiach licencjackich:

      a/ średnia  ocen  wpisanych  do indeksu w ciągu studiów wyliczona zgodnie
z § 35 (z wyjątkiem ocen unieważnionych zgodnie z § 29  ust.5),

                    b/  ocena pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.
Wynik studiów licencjackich stanowi sumę 3/4 oceny wymienionej w pkt a oraz 1/4 średniej
arytmetycznej ocen wymienionych w pkt b. W przypadku, gdy plan studiów nie przewiduje
pracy licencjackiej, wynik studiów stanowi 3/4 oceny wymienionej  w pkt a oraz 1/4 oceny
egzaminu licencjackiego.
             2/  na studiach jednolitych i uzupełniających studiach magisterskich:

       a/ średnia  ocen  wpisanych  do  indeksu  w ciągu studiów wyliczona zgodnie
z § 35 ( z wyjątkiem ocen unieważnionych zgodnie § 29 ust.5),

                   b/  ocena pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.
Wynik studiów stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt a oraz 1/2 średniej arytmetycznej
ocen wymienionych w pkt b.

3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany
zgodnie z zasadą:

- do  3,25 - 3,0
- 3,26 do 3,74 - 3,5
- 3,75 do 4,24 - 4,0
- 4,25 do 4,74 - 4,5
- od 4,75 - 5,0.

4. We wszystkich innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik studiów
obliczony zgodnie z postanowieniami ust. 2.

5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3 o 0,5
stopnia, jeżeli student z pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego otrzymał oceny
bardzo dobre oraz w ciągu dwóch ostatnich lat studiów uzyskał średnią wszystkich ocen co
najmniej 4,0.

§ 52

1. Po ukończeniu określonego kierunku studiów student otrzymuje dyplom
stwierdzający ukończenie studiów wyższych zawodowych - licencjackich lub magisterskich.

2. Przed odebraniem dyplomu, student powinien uregulować swoje zobowiązania
materialne wobec Uczelni.
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XI   PRZEPISY KOŃCOWE

§ 53

Student ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić dziekana o zmianie danych
personalnych i adresu.

§ 54

Regulamin winien być podany do ogólnej wiadomości studentom przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w dziekanatach wydziałów.

§ 55

Rady wydziałów, z uwagi na specyfikę studiów, po uzyskaniu akceptacji Senatu,
mogą podejmować uchwały o zmianach zasad studiowania na swoich kierunkach.
Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu Studiów mogą być
dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego


