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UCHWAŁA NR 75/2016 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 161 ust. 1 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 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca  
2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) w § 5 po pkt. 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:  

„7a) sprawdzanie na bieżąco informacji (danych) dotyczących zwłaszcza danych 
osobowych, toku studiów, stypendiów, płatności studenckich publikowanych w 
Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), i w razie konieczności 
występowanie z odpowiednimi wnioskami w tym zakresie do dziekana;”; 

2) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych prowadzący zajęcia jest 
zobowiązany podać studentom program modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć), wykaz 
obowiązującej literatury, formę zaliczania zajęć oraz wymagania, jakie należy spełnić, 
aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin.”; 

3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu 
kształcenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału, uwzględniającymi opiekę 
naukową oraz potrzeby studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością.”; 

4) w § 43 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:   

„3) niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego 
najpóźniej na 3 dni robocze przed zakończeniem ostatniego semestru studiów;”; 

5) § 44 otrzymuje brzmienie: 

„§ 44.1. Osoba skreślona z I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich może ponownie podjąć studia jedynie w drodze rekrutacji. 

2. Studentowi, który po zaliczeniu I roku studiów został skreślony z listy studentów, 
dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie (reaktywację) studiów.  

3. Wznowienie (reaktywacja) w prawach studenta może nastąpić przed rozpoczęciem 
semestru/roku akademickiego. Wniosek o wznowienie (reaktywację) w prawach studenta 
powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku 
akademickiego. 

4. Rada wydziału, po uprzednim uzyskaniu opinii wydziałowej rady samorządu 
studentów, może ustalić katalog przypadków, w których dziekan może odmówić zgody na 
wznowienie (reaktywację) w prawach studenta. Niepodjęcie opinii przez wydziałową radę 
samorządu studentów w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku wydziałowej radzie 
samorządu studentów uznaje się za wydanie opinii pozytywnej.  

5. Podejmując decyzję o wznowieniu (reaktywacji) w prawach studenta, dziekan ustala 
dotychczasowe postępy wnioskującego w nauce, w tym uzyskane efekty kształcenia lub/i 
uzyskane punkty ECTS, określa semestr (rok), na który wpisuje studenta, oraz moduły 
zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.  

6. Osoba skreślona z listy studentów z powodu określonego w § 43 ust. 1 pkt 4 może 
zostać ponownie przyjęta po spełnieniu warunków określonych przez przepisy o 
postępowaniu dyscyplinarnym.  
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7. Osoba, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy 
studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ukończenia studiów, a zwłaszcza 
złożenia pracy i egzaminu dyplomowego w tym terminie.  

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, wznowienie studiów może nastąpić w 
trybie określonym w § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu.”; 

6) w § 46: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracę licencjacką/inżynierską/magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową, 
student przygotowuje pod kierunkiem promotora: profesora lub doktora 
habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej 
może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym 
doktora, a także specjalistę spoza Uczelni.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 „1a. Obowiązki promotora, za zgodą i na szczegółowych zasadach ustalonych przez 
dziekana, mogą wykonywać dwie osoby, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia liczby 
godzin dydaktycznych związanych z ich realizacją. Dziekan wskazuje osobę 
odpowiedzialną w całości za wykonanie wszystkich zadań promotora pracy 
dyplomowej.”; 

7) § 47 otrzymuje brzmienie:  

 „§ 47. W razie nieobecności promotora przekraczającej 90 dni, dziekan może wyznaczyć 
nowego promotora pracy dyplomowej. Jeśli w tej sprawie wpłynął wniosek od studenta, 
dziekan wyznacza nowego promotora pracy dyplomowej nie później niż w terminie do 14 
dni od doręczenia dziekanowi wniosku.”;  

8) § 51 otrzymuje brzmienie: 

„§ 51.1. Student jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań, w tym 
materialnych wobec Uczelni, co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu 
dyplomowego.  

2. Dyplom, który absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, potwierdza ukończenie 
określonego kierunku studiów.”. 

 
§ 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 2016 r. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 


