Zarządzenie nr 6/2016
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta
W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
września 2011 r. (Dz. U. z dnia 26 września 2011 r.) oraz § 10, § 35 ust. 2 i § 41 ust. 4
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.
zarządza się, co następuje:
§1
Dziekan może uznać efekty kształcenia towarzyszące określonym przedmiotom
uzyskane na innych kierunkach studiów w szkołach wyższych (w tym zagranicznych) i
przypisać im punkty ECTS z przedmiotów zawartych w planie studiów w przypadku
zbieżności efektów kształcenia w tym zakresie na obydwu kierunkach.
§2
Uznanie punktów ECTS może nastąpić tylko wtedy, gdy student nie przystępował
na kierunku przyjmującym do zaliczenia przedmiotu, którego dotyczy uznanie.
§3
Przy podejmowaniu decyzji dziekan bierze pod uwagę w szczególności:
1) warunki określone w paragrafie 2 przedmiotowego rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2) rodzaj i tryb studiów,
3) ilość punktów ECTS przypisanych przedmiotowi na innym kierunku studiów,
4) rodzaje zajęć dydaktycznych towarzyszących przedmiotowi z ich wymiarem
czasowym,
5) treści merytoryczne wraz z ich celami określone w programie nauczania
przedmiotu (sylabusie), w tym aktualność treści merytorycznych,
6) formę zaliczenia.
§4
W razie wątpliwości co do zbieżności efektów kształcenia dziekan może zwrócić się
o opinię do kierownika właściwej jednostki dydaktycznej.
§5
Decyzję o uznaniu punktów ECTS dziekan podejmuje po zapoznaniu się z
dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym kierunku studiów w szkole wyższej,
przedłożoną przez studenta.
§6
1. Dokumentacja przebiegu studiów, o której mowa w paragrafie 5, obejmuje:
a) zaświadczenie wydane przez odpowiedni dziekanat szkoły wyższej,
potwierdzające zaliczenie przez studenta przedmiotu wraz z uzyskaną oceną i
przypisaną przedmiotowi ilością punktów ECTS,
b) program nauczania przedmiotu potwierdzony przez odpowiedni dziekanat
szkoły wyższej (sylabus) określający m.in:
- wymagania wstępne konieczne do zrealizowania przedmiotu,
- cele przedmiotu,
- zakładane efekty kształcenia,
- treści programowe,
- zalecaną literaturę (podręczniki),
- formę zaliczenia,
- liczbę punktów ECTS.
2. Student, dla którego okresem zaliczeniowym jest semestr studiów (studia
niestacjonarne prawa drugiego stopnia), ma obowiązek dostarczyć dokumentację

przebiegu studiów w terminie do dnia 31 października, jeżeli dotyczy ona przedmiotów,
które powinien zaliczyć w zimowej sesji egzaminacyjnej, albo do 31 marca, jeżeli dotyczy
ona przedmiotów, które powinien zaliczyć w letniej sesji egzaminacyjnej.
3. Student, dla którego okresem zaliczeniowym jest rok studiów, ma obowiązek
dostarczyć dokumentację przebiegu studiów dotyczącą przedmiotów, które powinien
zaliczyć w danym roku akademickim, w terminie do 31 października.
4. Jeżeli zaliczenie przedmiotów na innym kierunku studiów odbywa się w tej
samej sesji, student, który zamierza skorzystać z możliwości uznania punktów ECTS, ma
obowiązek dostarczyć dokumentację przebiegu studiów nie później niż dwa tygodnie od
zakończenia właściwej sesji egzaminacyjnej. Niedotrzymanie terminu uniemożliwi
uznanie osiągnięć.
5. Zarządzenie stosuje się odpowiednio do planów i programów studiów objętych
standardami kształcenia.
§7
Traci moc zarządzenie nr 5/2013 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2013 r.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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