
 

 

Uchwała nr 100/IX/2015  

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 września 2015 r.  

 

w sprawie wykonania niektórych przepisów  

Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na 

podstawie § 4 ust. 1 pkt 12, 13, 16, § 23 i § 39 ust. 1 pkt 2 Regulaminu studiów w 

Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 25 marca 2015 r.) stanowi, co następuje: 

 

 

I. Programy kształcenia i programy (plany) studiów 

 

§ 1 

1. Projekty programów kształcenia, w tym programów (planów) studiów, (ich zmiany) 

dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowego zespołu ds. oceny jakości kształcenia, 

Komisji Dydaktycznej i wydziałowego organu samorządu studenckiego, przedkłada 

do uchwalenia Radzie Wydziału nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem 

roku akademickiego. 

2. Przygotowanie projektów programów kształcenia, w tym programów (planów) 

studiów, odbywa się w zgodzie z obowiązującymi w Uniwersytecie Wrocławskim 

przepisami w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

dotyczących projektowania, uruchamiania oraz realizacji programów kształcenia. 

3. Przygotowanie projektów programów kształcenia, w tym programów (planów) 

studiów, należy do zadań wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia. 

4. Uchwalone przez Radę Wydziału programy kształcenia, w tym programy (plany) 

studiów, ogłasza się na stronie internetowej WPAE. 

 

II. Zasady studiowania według indywidualnego programu (planu) studiów 

 

§ 2 

1. Student, który zaliczył pierwszy rok i uzyskał średnią ocen z egzaminów w wysokości 

4,5 może studiować według indywidualnego planu i programu studiów. 

2. Dziekan na wniosek studenta, który zamierza studiować według indywidualnego 

planu i programu studiów, wyznacza mu opiekuna naukowego spośród nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, 

jeżeli wyrazili na to zgodę. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może 

wyznaczyć na opiekuna naukowego osobę ze stopniem naukowym doktora. 

3. Indywidualny program (plan) studiów ustala student w porozumieniu z opiekunem 

naukowym i przedstawia dziekanowi do zatwierdzenia w ciągu 10 dni roboczych od 

rozpoczęcia semestru/roku akademickiego. 

4. Wybór przedmiotów musi zapewniać uzyskanie liczby punktów kredytowych 

wymaganych do zaliczenia kolejnych semestrów lub lat studiów. 

5. Indywidualny program (plan) studiów zgodny z wymaganiami, o których mowa w 

ust. 3 i 4, podlega zatwierdzeniu przez dziekana najpóźniej w ciągu miesiąca od 

rozpoczęcia semestru/roku akademickiego. 

 

III. Zaliczanie zajęć według indywidualnej organizacji studiów 

 

§ 3 

W przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi, w szczególności 

uwzględniając potrzebę studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością, lub ważnymi 

względami osobistymi studenta, dziekan może wyrazić zgodę na zaliczanie zajęć według 



 

 

indywidualnej organizacji studiów, która może polegać np. na uzyskiwaniu zaliczeń i 

zdawaniu egzaminów w terminach wcześniejszych niż przewiduje to program (plan) 

studiów na danym kierunku. 

 

IV. Zasady zmiany formy studiów 

 

§ 4 

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 15 % limitu przyjęć na studia stacjonarne na ten kierunek. Podstawą 

przeniesienia będzie lista rankingowa 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. Wniosek o zmianę formy studiów po zakończeniu okresu zaliczeniowego student 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych składa nie później niż na miesiąc przed 

rozpoczęciem roku akademickiego.  

3. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo nie może zmienić rodzaju 

studiów z jednolitych na 2,5 letnie studia drugiego stopnia bez poddania się 

procedurze rekrutacyjnej obowiązującej przy przyjęciu na studia drugiego stopnia. 

 

V.  Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 5 

1. Traci moc uchwała Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 41/IV/2013 z 

dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu 

studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

3. Wnioski studentów złożone i nierozstrzygnięte ostatecznie do 30 września 2015 r. 

rozpatrywane są na podstawie niniejszej uchwały. 

 

dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr 

D Z I E K A N 

 


