
Zarządzenie nr 4/2021 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii   

Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 11 marca 2021 r.    

 

w sprawie zasad zaliczania modułu zajęć  

przez studenta ostatniego okresu zaliczeniowego  

w trybie § 29 ust. 10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

 Na podstawie § 29 ust. 10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała 

nr 94/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2019 r.) zarządza się, co 

następuje:  

  

§ 1  

 Moduł zajęć niezaliczony przez studenta w ramach ostatniego okresu zaliczeniowego 

podlega zaliczeniu w zgodzie z przepisami uchwały nr 18/XII/2020 Rady Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2020 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. Z uwagi na obowiązujący na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii sposób rozliczania kolejnych cykli dydaktycznych z uwzględnieniem dopuszczalnego 

deficytu punktów ECTS dziekan może na zasadzie wyjątku przyznać jednorazowo na wniosek 

studenta ostatniego okresu rozliczeniowego dodatkowy termin wcześniejszego zaliczenia z nie 

więcej niż dwóch modułów zajęć.  

 

§ 2 

Student zainteresowany przystąpieniem do wcześniejszego zaliczenia modułu zajęć 

powinien złożyć w Biurze Obsługi Studentów wniosek (załącznik nr 1) w formie pisemnej o 

przystąpienie do wcześniejszego zaliczenia przedmiotu. Termin składania wniosków wyznacza 

dziekan. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli kompletny wniosek został faktycznie złożony w 

ustalonym terminie w Biurze Obsługi Studentów. Termin do złożenia wniosku nie podlega 

przywróceniu. Wniosek złożony po terminie nie jest rozpatrywany i jest przechowywany w 

aktach studenta. 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 zaliczenia danego modułu zajęć. Termin wcześniejszego zaliczenia modułu 

zajęć ustala prowadzący dany moduł zajęć. Prowadzący dany moduł zajęć dopuszcza do 

wcześniejszego zaliczenia modułu zajęć tylko studentów znajdujących się na ustalonej przez 

dziekana liście. W przypadku nieprzystąpienia do wcześniejszego zaliczenia modułu zajęć 

student nie otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu. 

 

§ 3 

 Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczania modułu zajęć 

przez studenta ostatniego okresu zaliczeniowego w trybie § 29 ust. 10 Regulaminu studiów w 

Uniwersytecie Wrocławskim.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         prof. dr hab. Karol Kiczka 

                      DZIEKAN 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021  

Dziekana WPAE UWr z dnia 11.03.2021 r. 

 

             

            Wrocław, dnia ………………..……………. r.  

………………………………………………………… 

/Imię i nazwisko studenta/ 

 

………………………………………………………… 

/Kierunek/    

    

………………………………………………………… 

/Forma studiów/ 

 

………………………………………………………… 
/Numer indeksu/ 

 

                Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 

            

 

I. Wniosek  o przystąpienie do wcześniejszego zaliczania modułu zajęć:  

 

1/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 II. Jednocześnie informuję, że zaliczyłem(am) wszystkie inne moduły zajęć przewidziane planem 

studiów i programem nauczania. Świadomy(a) odpowiedzialności przewidzianej właściwymi przepisami 
prawa stwierdzam, że znam, rozumiem i akceptuję  obowiązujące unormowania w Uniwersytecie 
Wrocławskim określające zasady przystępowania do oraz spełniam wszystkie wymagania (warunki) 
uprawniające do wcześniejszego terminu zaliczenia modułu zajęć. 
 

                        …………………..……………………………………………………. 
                     Czytelny podpis studenta: imię i nazwisko 

 
Ustalenia  urzędowe poczynione w wyniku przeprowadzonego postępowania (wypełnia pracownik dziekanatu): 
 

A. Wniosek podlega/1 nie podlega rozpatrzeniu. 

B. Student spełnia/2 nie spełnia wymagania (ń) [warunki(ów)] uprawniające(ych) do 

przystąpienia do wcześniejszego zaliczania przedmiotów kończących się egzaminem. 

UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…..……………………………………………………………...  

               Czytelny podpis pracownika opracowującego sprawę 
 

C1. Rozstrzygnięcie dziekana/3:  
 

- wyrażam zgodę/3 nie wyrażam zgody na przystąpienie do wcześniejszego zaliczania modułu 

zajęć. 
 

Termin egzaminu: 
- do indywidualnego ustalenia z egzaminatorem/4 wyznaczony w porozumieniu z egzaminatorem na dzień: 
 
………………………………………………………………………   

                          

   

 

    

………………………………………………………………... 
                      Pieczęć i podpis dziekana 

 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Niewłaściwe skreślić. 
3 Niewłaściwe skreślić.  
4 Niewłaściwe skreślić 
 

 


