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PROCEDURA nr 22
PROCEDURA W SPRAWIE PRZYJĘCIA STUDENTA Z INNEJ UCZELNI,
SPOSOBU ROZLICZANIA PROGRAMU MOST, PROGRAMU ERASMUS ORAZ
ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO.
Przyjęcie studenta z innej uczelni:
1. Student przenoszący się z innej uczelni przyjmowany jest z całym dorobkiem,
wynikającym z dotychczasowego toku studiów;
2. Dotychczasowy dorobek jest wpisywany do systemu USOS wraz z pkt ECTS;
3. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia dziekan kieruje się wysokością
średniej z dotychczasowych ocen, sytuacją osobistą kandydata oraz limitami miejsc
obowiązujących w poszczególnych grupach zajęciowych na Wydziale. Preferowani
są studenci z wyższą średnią z ocen. W wypadku porównywalnej sytuacji osobistej
rozstrzyga wyższa średnia z ocen. Kierując się powyższymi kryteriami dziekan nie
może wydać decyzji o przyjęciu, jeżeli miałoby to naruszyć obowiązujące limity
miejsc w poszczególnych grupach zajęciowych.
4. Dziekan kierując się efektami kształcenia określa rok, na który przyjmuje studenta
oraz różnice programowe do uzupełnienia w zgodzie z zarządzeniem dziekana WPAE
nr 6/2016;
5. Student ma rok akademicki na bezpłatne uzupełnienie różnic programowych;
6. Po zakończonym roku akademickim niezaliczone różnice stają się przedmiotami
powtarzanymi (odpłatnymi);

7. Punkty ECTS z różnic programowych nie wlicza się do deficytów i rozliczenia roku
studiów.

Program MOST
1. Przy przygotowywaniu do podpisania programu o porozumieniu zajęć należy
zwrócić uwagę na punkty ECTS, jeżeli przedmiot ma za mało punktów w stosunku
do naszego, student musi dobrać dodatkowy przedmiot, w celu wyrównania
punktów ECTS;
2. Należy zwrócić uwagę na nazwę przedmiotu. Jeżeli nie jest ona tożsama z nazwą
przedmiotu realizowanego na Wydziale, należy porównać przedmiotowe sylabusy;
3. Przy rozliczaniu studenta z programu MOST, do przebiegu studiów wpisujemy
osiągnięcia studenta, wraz z godzinami i punktami zgodnie z programem
zrealizowanym na innej uczelni.

Wychowanie fizyczne
1. Student realizuje zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze, w którym wskazuje
obowiązujący na danym kierunku plan studiów. Student może realizować
przedmiotowe zajęcia także we wcześniejszych semestrach. W tym wypadku
podpięcie zajęć z wychowania fizycznego nastąpi w semestrze zgodnym z planem
studiów.
2. Realizacja zajęć z wychowania fizycznego z wpisaniem oceny do systemu USOS w
semestrze późniejszym niż to wynika z obowiązującego planu studiów jest odpłatna.

Język obcy (jednolite studia magisterskie prawa)
1. Studenci III roku prawa – studia jednolite magisterskie – zgodnie z programem
studiów – są zobowiązani do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie B2 II
do semestru VII .
2. W semestrze VII studenci otrzymają 12 punktów ECTS za zdanie egzaminu na
poziomie B2 II. Punkty te potrzebne są do zaliczenia czwartego roku.
3. Student, który nie zdał egzaminu w semestrze VII, za uprzednią zgodą dziekana
może przystąpić do egzaminu w kolejnym semestrze.
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4. W związku z powyższym student musi wykazać się biegłością językową na poziomie
B2II, zanim na V roku w semestrze IX (począwszy od roku akademickiego
2017/2018 ) zostanie dopuszczony do zajęć na poziomie B2+.
5. Student ostatniego roku studiów, jeżeli w semestrze IX bądź X nie zda w
regulaminowych terminach egzaminu z języka obcego, może skorzystać z zasad
przewidzianych w zarządzeniu nr 28/2015 Dziekana z późniejszymi zmianami
(10/2016 i 12/2016);
6. Jeżeli student przystępuje do egzaminu i uzyskuje ocenę i wpis do systemu USOS
w semestrze późniejszym niż to wynika z planu studiów, ponosi za to odpłatność.

Erasmus
1. Studenci ostatniego roku studiów, który w ramach wyjazdu nie zrealizuje
zatwierdzonego planu, może skorzystać z zasad przewidzianych w zarządzeniu nr
28/2015 Dziekana z późniejszymi zmianami (10/2016 i 12/2016);
2. Studenci pozostałych lat zaliczają niezrealizowane punkty na zasadzie deficytu.

