Uchwała nr 30/III/2016
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 102/IX/2015 Rady Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad
i warunków zaliczania semestru (roku) na jednolitych studiach magisterskich,
studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych sprawach dydaktycznych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała nr
32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.) oraz § 37
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. 6 uzyskuje brzmienie: „Student uzyskując wpis na określony
semestr/rok studiów na zasadach określonych w
§ 2 ust. 2 nie może
uczęszczać na zajęcia (przedmioty) kontynuowane [wykłady, ćwiczenia,
seminaria, konwersatoria], które wymagają uprzedniego zaliczenia innych
rodzajów zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym programem
kształcenia, w tym programem (planem) studiów. Na wniosek studenta
ostatniego cyklu dydaktycznego dziekan może odstąpić od przedmiotowego
rygoru, jeżeli stanowiłby on samoistną przesłankę powtarzania ostatniego
semestru/roku studiów.”
2. Paragraf 2 ust. 7 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie: „Obniżona
liczba punktów ECTS konieczna dla zaliczenia okresu dydaktycznego wynosi
odpowiednio: dla semestru (2,5 letnie studia prawa) – 21 punktów ECTS; dla
roku – 45 punktów ECTS.”
3. Paragraf 2 ust. 8 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie: „Dopuszczalny
łączny deficyt punktów ECTS wynosi odpowiednio: dla studiów rozliczanych w
cyklu semestralnym (2,5 letnie studia prawa) – 15 punktów ECTS; dla studiów
rozliczanych w cyklu rocznym – 30 punktów ECTS.”
4. Paragraf 2 ust. 11 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie: „Minimalna
liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania zgody na powtórny wpis na
semestr/rok studiów wynosi odpowiednio: dla semestru (2,5 letnie studia
prawa) – 10 punktów ECTS; dla roku – 20 punktów ECTS.”
5. Paragraf 2 ust. 12 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie: „Student
może być powtórnie wpisany na ten sam semestr/rok studiów tylko dwa razy.
Pierwszym powtórnym wpisem na semestr/rok studiów, o jakim mowa w
zdaniu poprzednim, jest wpis sytuujący studenta na określonym
semestrze/roku studiów w roku akademickim 2009/2010.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. i po raz pierwszy będzie
miała zastosowanie do rozliczenia: a) w wypadku 2,5 letnich studiów prawa – semestru
letniego roku akademickiego 2016/2017; b) w wypadku wszystkich pozostałych
kierunków studiów – roku akademickiego 2016/2017.
Dziekan
Prof. dr hab. Wiesława Miemiec

