
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I PODAŃ 
(obowiązuje od 10 lutego 2021 r.) 

 
 

Składane wnioski i podania powinny zawierać w szczególności: 

 nazwisko i imię, kierunek, rok i formę studiów, numer albumu, 

 zwięzłe i umotywowane określenie treści wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (np. zaświadczenie). 
 

REAKTYWACJA STUDIÓW 
(podanie skierowane do Prodziekana ds. studenckich i ogólnych) 
DRUK: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Podanie%20og%C3%B3lne%2019_20_0.pdf 

najpóźniej miesiąc przed 
rozpoczęciem zajęć, nie 

wcześniej niż dwa miesiące 
przed 

 

EKSTERNISTYCZNE ZALICZENIE NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW 
(podanie skierowane do Prodziekana ds. studenckich i ogólnych – dostępne na stronie internetowej www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce 
STUDENCI) 
DRUK: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/eksternistyczne%20zaliczenie%20zaj%C4%99%C4%87%202020.pdf 

w ciągu dwóch tygodni od daty 
rozpoczęcia zajęć określonej w 
Komunikacie Rektora UWr w 

sprawie organizacji roku 
akademickiego w UWr 

 

ZMIANA GRUPY ZAJĘCIOWEJ/DZIEKAŃSKIEJ 
(podanie skierowane do Prodziekana ds. studenckich i ogólnych – dostępne na stronie internetowej www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce 
STUDENCI) 
DRUK: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Wniosek%20o%20zmian%C4%99%20grupy.pdf 
 

w ciągu dwóch tygodni od daty 
rozpoczęcia zajęć określonej w 
Komunikacie Rektora UWr w 

sprawie organizacji roku 
akademickiego w UWr 

 

UZNANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU  
 

(podanie skierowane do Prodziekana ds. studenckich i ogólnych – dostępne na stronie internetowej www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce 
STUDENCI) 
DRUK: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Wniosek%20o%20uznanie%20przedmiotu.pdf 
 
 
 

studenci 2 – 5 roku składają 

wniosek do 31.X.  
(dotyczy wszystkich  przedmiotów tj. 

semestru zimowego, letniego i rocznych) 

 
studenci 1 roku składają wniosek 

do 31.XI. 
(dotyczy wszystkich  przedmiotów tj. 

semestru zimowego, letniego i rocznych) 
 

ZMIANA FORMY STUDIÓW  
(podanie skierowane do Prodziekana ds. studenckich i ogólnych – dostępne na stronie internetowej www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce 
STUDENCI) 
1.Student studiów niestacjonarnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego może po 
zaliczeniu co najmniej jednego roku studiów i uzyskaniu średniej ze wszystkich ocen co najmniej 4,50 zmienić formę 
studiów na swoim kierunku na studia stacjonarne. Liczba zmieniających formę studiów nie może przekroczyć 10 % 
limitu przyjęć na studia stacjonarne na ten kierunek. Podstawą przeniesienia będzie lista rankingowa (tworzona do 
20 września roku poprzedzającego rok akademicki, od którego ma nastąpić zmiana formy studiów) według 
uzyskanych średnich ze wszystkich ocen. Osiągnięcie miejsca uprawniającego do przeniesienia oznacza uzyskanie 
co najmniej najniższej średniej pozwalającej na przeniesienie wszystkich osób, które uzyskały tę średnią bez 
konieczności przekroczenia limitu. 
2.Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego może po zaliczeniu co najmniej jednego roku studiów zmienić formę studiów na swoim kierunku na 
studia niestacjonarne. 
3.Wniosek o zmianę formy studiów student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych składa do 15 września roku 
akademickiego poprzedzającego rok akademicki, od którego ma nastąpić zmiana formy studiów. 
DRUK: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Wniosek%20zmiana%20formy.pdf 

do 15.IX 

 

PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI – po zakończeniu okresu zaliczeniowego w danym 
roku akademickim na Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. 
jest możliwe po spełnieniu łącznie warunków: 

a. przeniesienie może dotyczyć studenta, który uzyskał w uczelni macierzystej efekty uczenia się na tym samym 
kierunku, formie i rodzaju studiów, umożliwiające wpisanie go na co najmniej drugi rok tego samego kierunku, formy 
i rodzaju studiów na Wydziale; 

b. Przeniesienie może dotyczyć studenta, który spełnia warunki rekrutacji obowiązujące na Uniwersytecie w danym 
roku akademickim; 

c. student uzyskał średnią ze wszystkich ocen z dotychczasowego toku studiów co najmniej 4,5; 
d. student ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów i nie wyższy niż trzeci rok studiów. 

Wniosek o przeniesienie należy złożyć do Dziekana Wydziału do dnia 31sierpnia roku akademickiego 
poprzedzającego rok akademicki, od którego ma nastąpić przeniesienie.  
Student ma obowiązek przedłożyć Dziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika 
jednostki, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i 
przebieg `studiów(świadectwo dojrzałości, karta przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta, 
sylabusy dotyczące zaliczonych zajęć). 
Listę rankingową osób przeniesionych na kierunek Prawo ustala Dziekan Wydziału w oparciu o udokumentowaną 
średnią ocen do dnia 20 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, od którego ma nastąpić 
przeniesienie. 
Dziekan Wydziału, wyrażając zgodę na przeniesienie, dokonuje wpisu na odpowiedni rok studiów z obowiązkiem 
uzupełnienia różnic programowych. W przypadku przedmiotów zaliczanych do modułu obowiązkowego i modułu 
podstawowego na Wydziale, zdanych w uczelni macierzystej, decyzję w sprawie ich uznania podejmuje Dziekan w 
porozumieniu z koordynatorem danego przedmiotu, uwzględniając efekty uczenia się określone w aktualnym 
sylabusie. 
Liczba studentów przenoszących się z innej uczelni nie może przekroczyć 2%limitu przyjęć na studia stacjonarne na 
ten kierunek w danym roku akademickim 
 

do 31.VIII 
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