
Zarządzenie nr 17/2017 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lipca 2017 r.  

 

w sprawie wytycznych dotyczących powtórnego wpisu na ostatni okres 

zaliczeniowy na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie)  

oraz Administracja (studia II stopnia) w sytuacji zmiany programu studiów 

 

 Na podstawie § 17 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała  nr 

26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

 Zarządzenie ma zastosowanie w sprawach powtórnego wpisu na V rok studiów na 

kierunku prawo (tryb stacjonarny i niestacjonarny) oraz II roku II stopnia studiów na 

kierunku administracja (tryb stacjonarny i niestacjonarny) od roku akademickiego 

2017/18. 

 

§ 2 

1. Podstawą ukończenia studiów, na kierunku prawo, w warunkach powtórnego wpisu 

jest uzyskanie minimum 300 punktów ECTS przy jednoczesnym zaliczeniu 

wszystkich przedmiotów przewidzianych dotychczasowym programem studiów.  

2. Powtórny wpis pociąga za sobą konieczność zaliczenia jedynie przedmiotów 

powtarzanych. 

3. Podjęcie nauki języka obcego, na poziomie B2+, w warunkach powtórnego wpisu 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest dobrowolne. 

4. Student, który będzie chciał zrealizować zajęcia z języka obcego na poziomie B2+ 

powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej, w Biurze Obsługi Studenta, co 

najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Złożenie oświadczenia powoduje, 

że język obcy staje się przedmiotem obowiązkowym.  

 

§ 3 

1. Podstawą ukończenia studiów, na kierunku administracja II stopnia, w warunkach 

powtórnego wpisu jest uzyskanie minimum 120 punktów ECTS przy jednoczesnym 

zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych dotychczasowym programem 

studiów.  

2. Powtórny wpis pociąga za sobą konieczność zaliczenia jedynie przedmiotów 

powtarzanych. 

3. Student, który będzie chciał uzyskać tytuł magistra ze specjalnością proponowaną 

przez Wydział, powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej, w Biurze Obsługi 

Studenta, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Złożenie 

oświadczenia powoduje obowiązek zrealizowania przedmiotów z wybranej 

specjalności. 

 

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania. 

 

       prof. dr hab. Karol Kiczka 

           DZIEKAN  

 

 


