Zarządzenie nr 10/2016
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2015 w sprawie zasad zaliczania modułu zajęć
przez studenta ostatniego okresu zaliczeniowego

Na podstawie § 31 ust. 10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała
nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) zarządza się, co
następuje:
§1
1) Paragraf 1 Zarządzenia nr 28/2015 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Moduł zajęć niezaliczony przez studenta w ramach ostatniego okresu zaliczeniowego
podlega zaliczeniu w zgodzie z przepisami uchwały nr 102/IX/2015 Rady Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 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. 2. Z uwagi na obowiązujący na Wydziale Prawa, Administracji i
Ekonomii sposób rozliczania kolejnych cykli dydaktycznych z uwzględnieniem dopuszczalnego
deficytu punktów ECTS, dziekan może przyznać jednorazowo, na wniosek studenta ostatniego
okresu rozliczeniowego, dodatkowy termin wcześniejszego zaliczenia z nie więcej niż dwóch
modułów zajęć, przypisanych do ostatniego semestru/roku studiów, zgodnie z obowiązującym
na danym kierunku planem studiów, o ile moduły te nie są objęte powtarzaniem.” ;
2)

dodaje się paragraf 1a w brzmieniu:
„§ 1a
W roku akademickim 2015/2016 studentowi ostatniego cyklu dydaktycznego mającemu
niezaliczone moduły przypisane do wcześniejszego niż ostatni semestr/rok studiów, zgodnie z
obowiązującym na danym kierunku planem studiów, dziekan może przyznać jednorazowo, na
wniosek studenta, dodatkowy termin wcześniejszego zaliczenia z nie więcej niż jednego
modułu zajęć tego rodzaju, o ile nie został wyczerpany, poprzez zastosowanie paragrafu 1 pkt
2, limit dwóch modułów zajęć objętych wcześniejszym zaliczeniem.”;
3)

dodaje się paragraf 1b w brzmieniu:
„§ 1b
W roku akademickim 2015/2016 studentowi powtarzającemu ostatni cykl dydaktyczny,
mającemu niezaliczone moduły zajęć, dziekan może przyznać jednorazowo, na wniosek
studenta, dodatkowy termin wcześniejszego zaliczenia z nie więcej niż dwóch modułów zajęć.”;
4) dodaje się paragraf 1c w brzmieniu:
„§ 1c
„1. Student zainteresowany przystąpieniem do wcześniejszego zaliczenia modułu zajęć
powinien złożyć do dziekanatu wniosek w formie pisemnej o przystąpienie do wcześniejszego
zaliczenia przedmiotu (określany dalej: wnioskiem). 2. Termin składania wniosków wyznacza
dziekan. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli kompletny wniosek został faktycznie złożony w
ustalonym terminie w dziekanacie. Termin do złożenia wniosku nie podlega przywróceniu.
Wniosek złożony po terminie nie jest rozpatrywany i jest przechowywany w aktach studenta. 3.
Na podstawie złożonych wniosków, dokumentacji przebiegu studiów i innych dowodów – po
przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – dziekan wydaje
właściwe rozstrzygnięcie w sprawie. W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do
wcześniejszego zaliczenia modułu zajęć dziekan ustala listę studentów uprawnionych do
egzaminu z danego modułu zajęć. 4. Egzamin przeprowadzony jest w terminie ustalonym
przez dziekana. Egzaminator egzaminuje tylko studentów znajdujących się na ustalonej przez
dziekana liście uprawnionych do wcześniejszego zaliczenia modułu zajęć. 5. W przypadku
nieobecności na egzaminie student nie otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu.”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr
DZIEKAN

