
 

 

Uchwała nr 40/III/2018 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 marca 2018 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały nr 30/III/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji 

i Ekonomii z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich 

oraz formy egzaminu dyplomowego 

 

Na podstawie § 45 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała nr 

26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) Rada Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii stanowi, co następuje: 

§ 1 

1. Paragraf 2 ust. 1 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie, dziekan 

wyznacza drugi termin. Student, który nie zdał egzaminu w drugim terminie lub nie 

przystąpił do niego w wyznaczonym terminie, podlega skreśleniu z listy studentów 

zgodnie z § 43 pkt 1 ust. 3, z prawem do wznowienia studiów w celu ich ukończenia, a 

zwłaszcza do złożenia pracy i egzaminu dyplomowego, w terminie 2 lat od daty 

skreślenia z listy studentów.” 

2. Paragraf 2a przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie:  

„ust. 1 Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany 

artykuł lub praca projektowa. Artykuł musi: a) powstać w ramach seminarium 

dyplomowego, b) zostać opublikowany przed otrzymaniem przez studenta zaliczenia z 

seminarium dyplomowego, oraz c) spełniać warunki umożliwiające zaliczenia go do 

osiągnięć naukowych Wydziału, zawarte we właściwych przepisach dotyczących 

kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w 

brzmieniu obowiązującym w chwili rozpoczęcia się lub zakończenia seminarium w 

ostatnim okresie rozliczeniowym.  

Ust. 2 Za artykuł lub pracę projektową uznaje się artykuł z listy A, B i C albo rozdział 

w monografii wieloautorskiej, recenzowanej, o objętości powyżej 0,5 arkusza 

wydawniczego.  

Ust. 3 Student zobowiązany jest wprowadzić do systemu APD skan wydrukowanego 

artykułu albo rozdziału w monografii wieloautorskiej zapisanego w formacie APD, 

poprzedzony stroną tytułową zgodną z załącznikiem nr 4 Uchwały nr 30/III/2017 Rady 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 

marca 2017 r.  

Ust. 4 Na odwrocie strony tytułowej student zamieszcza oświadczenie, że praca 

powstała na podstawie § 2a Uchwały nr 30/III/2017 Rady Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2017 r.” 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

D Z I E K A N 

 prof. dr hab. Karol Kiczka 


