
 

UCHWAŁA Nr 25/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 161 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się 
następujące zmiany:  
 
1) w § 5: 

 
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
 

„10) zawieranie umów (w tym dokonywanie zmian umów (aneksów)) związanych ze 
świadczeniem usług edukacyjnych oraz warunkami odpłatności za studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim;”, 

 
b) po pkt. 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 11 i 12 w brzmieniu: 

 
„11) składanie oświadczeń czy innych dokumentów wymaganych przez ustawę – Prawo 

o szkolnictwie oraz inne przepisy prawa; 
 12) niepodejmowanie czynności (działań) mogących prowadzić do przypisania sobie 

autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia 
naukowego.”; 

 
2) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Liczebność grup, w których prowadzone są zajęcia, ustala się na podstawie 
odrębnych przepisów.”; 

 
3) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4. Egzaminator może uzależnić dopuszczenie studenta do egzaminu od okazania 
indeksu i karty okresowych osiągnięć (o ile są wymagane), a także - w uzasadnionych 
przypadkach - dowodu tożsamości lub innego dokumentu, oraz od tego czy student 
zaliczył wszystkie elementy dydaktyczne przedmiotu/modułu określone w programie 
kształcenia.”; 

 
4) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Po zakończeniu okresu zaliczeniowego (semestru, roku) student może przenieść się 
do innej uczelni, o ile uregulował zobowiązania materialne wobec Uniwersytetu 
Wrocławskiego.”; 

 
5) w § 44 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Osoba, o której mowa w ust. 5, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów 
może wystąpić o wznowienie studiów w celu złożenia pracy i egzaminu dyplomowego w 
tym terminie.”; 

 
 
 
 



 2  

6) § 51 otrzymuje brzmienie: 

„§ 51 

1. Student jednolitych studiów magisterskich, który rozpoczął studia przed dniem  
1 października 2007 r. może, pomimo zmiany studiów z jednolitych magisterskich na 
studia dwustopniowe, ukończyć je najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. realizując zajęcia 
wskazane przez dziekana w oparciu o ostatni program obowiązujący na studiach 
jednolitych magisterskich. 

2. Jeżeli stan postępów (dokonań) studenta, który rozpoczął studia przed dniem  
1 października 2007 r. w zakresie kształcenia na jednolitych studiach magisterskich nie 
daje podstaw do ukończenia studiów w terminie, o którym mowa w ust. 1, student może 
przenieść się za uprzednią decyzją dziekana w tym zakresie na odpowiednie studia 
pierwszego stopnia albo na odpowiednie studia drugiego stopnia. 

3. Dziekan podejmując decyzję, o której mowa w ust. 2 uwzględnia w szczególności 
uzyskaną przez wnioskującego liczbę punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich. 

4. Na studia drugiego stopnia może zostać przeniesiony student, który na jednolitych 
studiach magisterskich uzyskał co najmniej 180 punktów ECTS.  

5. Do studentów, o których mowa w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio § 41.” 
 

§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego Regulaminu studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.  

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
  
 


