
Zarządzenie nr 24/2016 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lipca 2016 r.   

 

zmieniające zarządzenie nr 7/2014 Dziekana Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie procedur 

postępowania związanych z kształceniem i obsługą studenta poprzez uchylenie 

części procedur i wprowadzenie nowych, w tym procedury nr 22 w sprawie 

przyjęcia studenta z innej uczelni, sposobu rozliczania programu MOST, 

programu Erasmus oraz zajęć z wychowania fizycznego i lektoratu języka obcego, 

i zmieniające zarządzenie nr zarządzenie nr 8/2016 Dziekana Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii zmieniające zarządzenie nr 7/2014 r. Dziekana Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w sprawie procedur postępowania 

związanych z kształceniem i obsługą studenta poprzez zmianę procedury 

dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

§ 1 

         Uchyla się procedury nr: 1 „Uznawanie przedmiotów i punktów ECTS”, 2  

„Przygotowywanie wniosków i decyzji o zwolnienie z opłaty za kształcenie lub powtarzanie 

przedmiotów”, 4 „Procedura dotyczy przedmiotów związanych ze zmianą planu studiów od 

roku akademickiego 2013/2014 oraz przedmiotów z zaliczonymi ćwiczeniami w latach 

wcześniejszych”, 6  „Karta przebiegu studiów”, 7 „Praktyki studenckie”, 8 „Dokumentacja 

studiów w ramach Erasmus+”, 9 „ Zaświadczenie o ukończeniu studiów”, 12 „Legitymacje 

studenckie”, 14 „Weryfikacja wykształcenia absolwenta”, 16 „Przyjmowanie dokumentów 

do obrony w BOS”, 17 „Sporządzanie protokołów zaliczeń i egzaminów przez prowadzących 

zajęcia”.   

 

§ 2 

        Dodaje się procedury nr: 1a „Uznawanie przedmiotów i punktów ECTS”,  

2a „Przygotowywanie wniosków i decyzji o zwolnienie z opłaty za kształcenie lub 

powtarzanie przedmiotów”, 4a „Procedura dotyczy przedmiotów związanych ze zmianą 

planu studiów od roku akademickiego 2013/2014 oraz przedmiotów z zaliczonymi 

ćwiczeniami w latach wcześniejszych”, 6a „Karta przebiegu studiów”, 7a „Praktyki 

studenckie”, 8a „Dokumentacja studiów w ramach Erasmus+”, 9a „ Zaświadczenie o 

ukończeniu studiów”, 12a „Legitymacje studenckie”, 14a „Weryfikacja wykształcenia 

absolwenta”, 16a „Przyjmowanie dokumentów do obrony w BOS”, 17a „Sporządzanie 

protokołów zaliczeń i egzaminów przez prowadzących zajęcia”. 

 

§ 3 

Procedurze nr 19 wprowadzonej zarządzeniem nr 8/2016 dziekana WPAE z dnia 16 

lutego 2016 r. nadaje się numer 18a. 

 

§ 4 

Wprowadza się procedurę nr 22 w sprawie przyjęcia studenta z innej uczelni, 

sposobu rozliczania programu MOST, programu Erasmus oraz zajęć z wychowania 

fizycznego i lektoratu języka obcego. 

 

§ 5 

Dodane procedury stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 6 

          Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

 

dr hab. Artur Kozłowski, prof. nadzw. UWr  

    D Z I E K A N 
(pełnomocnictwo) 


