Uchwała nr 15/2009
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 maja 2009 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 Uniwersytetu
Wrocławskiego
tekst ujednolicony
[Zasady ogólne]
1.1. Zaliczenie semestru letniego roku akademickiego 2008/2009 (studia
stacjonarne) i roku akademickiego 2008/2009 (studia niestacjonarne: zaoczne,
wieczorowe) oraz następnych okresów zaliczeniowych (semestrów, lat)
odbywać się będzie na podstawie uzyskania przez studenta odpowiedniej liczby
punktów zaliczeniowych (kredytowych) ECTS (określanych dalej: punktami
ECTS).
1.2. Plan studiów i program nauczania obowiązujące w okresie zaliczeniowym
mogą przewidywać dodatkowe wymogi zaliczenia okresu zaliczeniowego.
1.3. Punkty ECTS można uzyskać tylko za zaliczone zajęcia (przedmioty)
ustalone zgodnie z planem studiów i programem nauczania lub na podstawie
rozstrzygnięcia Dziekana uznającego punkty ECTS. Ukończenie studiów na
określonym kierunku wymaga zrealizowania wszystkich treści kształcenia
zawartych w planie studiów i programie nauczania.
1.4. Określone zajęcia (przedmioty) można tylko raz uwzględnić jako podstawę
uzyskania punktów ECTS i wpisu na kolejny semestr (rok) na danym kierunku
(stopniu) studiów.
1.5. Warunkiem uzyskania punktów ECTS jest zaliczenie danych zajęć
(przedmiotów) według określonych dla nich wymogów, a w przypadku
egzaminu lub zaliczenia kończącego się wystawieniem oceny, uzyskanie co
najmniej oceny dostatecznej. Jeżeli w skład przedmiotu (zajęć) wchodzi więcej
niż jeden rodzaj zajęć dydaktycznych, plan studiów i program nauczania mogą
przewidywać uzyskanie punktów ECTS za zaliczenie każdego z tych rodzajów
zajęć z osobna.
1.6. Punkty ECTS uzyskane w czasie studiów na określonym kierunku (stopniu)
studiów podlegają kumulacji (sumowaniu).
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1.7. W przypadku deficytu punktów ECTS w odniesieniu do określonego
studenta (grupy studentów) – wynikającego wyłącznie ze zmian w procesie
kształcenia w obrębie kierunku (stopnia) oraz zmian w zakresie planów studiów
i programów nauczania w czasie studiów – Dziekan ustala najpóźniej w
ostatnim okresie zaliczeniowym konieczne do zaliczenia zajęcia (przedmioty)
celem uzupełnienia deficytu punktów ECTS. Podejmując powyższe
rozstrzygnięcie Dziekan
uwzględnia właściwe standardy kształcenia na
kierunku (stopniu) studiów, odpowiedni plan studiów i program nauczania,
dotychczas zaliczone przez studenta zajęcia (przedmioty) oraz wskazuje
ostateczny termin zaliczenia tych zajęć (przedmiotów).
1.8. Uzyskane zaliczenia (egzaminy) z zajęć (przedmiotów), do których student
nie był uprawiony są nieważne i podlegają usunięciu (wykreśleniu) z
dokumentacji przebiegu studiów. Uzyskane zaliczenia (egzaminy) z zajęć
(przedmiotów), do których student nie był uprawniony w okresie zaliczeniowym
nie powodują nabycia punktów ECTS.
1.9. Ostateczne rozliczenie zajęć (przedmiotów) obowiązkowych, które nie mają
przypisanych punktów ECTS następuje na ostatnim semestrze (roku) studiów.
Student zobowiązany jest do zaliczenia semestru (roku) najpóźniej do końca
właściwej sesji poprawkowej.
1.10. Student nie może przystąpić do zaliczenia przedmiotu (zajęć) albo traci
uzyskane zaliczenie (egzamin), które podlega usunięciu (wykreśleniu) z
dokumentacji przebiegu studiów, jeżeli na rachunek bankowy Uniwersytetu
Wrocławskiego nie wpłynęły wymagane opłaty, których wniesienie należy do
jego obowiązków na podstawie innych przepisów i wydanych na ich podstawie
rozstrzygnięć. Wymagane opłaty winny wpłynąć na rachunek bankowy
Uniwersytetu Wrocławskiego najpóźniej w dniu poprzedzającym zaliczenie
przedmiotu (zajęć).

[Zasady zaliczania okresów zaliczeniowych w roku akad. 2008/2009 oraz
wpisywania na właściwy semestr (rok) w roku akad. 2009/2010]
2.1. Na podstawie ustalonych postępów w nauce za zaliczenie przedmiotów
zgodnie z planem studiów i programem nauczania obowiązujących w okresie
dydaktycznym – utrwalonych w dokumentacji przebiegu studiów – student na
rok akademicki 2009/2010 uzyska wpis na semestr (rok), który wynikać będzie
z przeliczenia liczby nabytych dotąd w toku studiów punktów ECTS w stosunku
do liczby punktów ECTS koniecznych do zaliczenia właściwego okresu
zaliczeniowego [semestr (studia stacjonarne) – 30 punktów ECTS; rok (studia
niestacjonarne) – 60 punktów ECTS]. Wpis następuje bez prawa do kontynuacji
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studiów na semestrze (roku) wyższym oraz bez prawa do kontynuacji studiów
na semestrze (roku) wyższym w zakresie wybranych przedmiotów.
2.2. Student, który nie spełnia wymogów określonych w pkt 2.1. na podstawie
ustalonych postępów w nauce – utrwalonych w dokumentacji przebiegu studiów
– na rok akademicki 2009/2010 uzyska także wpis na semestr (rok), który
wynikać będzie z przeliczenia liczby nabytych dotąd w toku studiów punktów
ECTS pod warunkiem, że:
a) uzyska nadwyżkę punktów ECTS, w stosunku do liczby punktów ECTS
koniecznych do zaliczenia właściwego okresu dydaktycznego [semestr (studia
stacjonarne) – 30 punktów ECTS; rok (studia niestacjonarne) – 60 punktów
ECTS], odpowiadającą co najmniej obniżonej liczbie punktów ECTS
/określonych w pkt 6/; i b) uzyska zaliczenia ze wszystkich ćwiczeń
(konwersatoriów) i seminarium dyplomowego występujących w danym
semestrze (roku) zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Wpis
następuje bez prawa do kontynuacji studiów na semestrze (roku) wyższym oraz
bez prawa do kontynuacji studiów na semestrze (roku) wyższym w zakresie
wybranych przedmiotów.
2.3. Student, który rezygnuje z zaliczenia semestru (roku) na zasadach
określonych w pkt 2.2. winien złożyć w dziekanacie wniosek o rezygnację z
zaliczenia semestru (roku) na zasadach określonych w pkt 2.2. wraz z indeksem
i kartą okresowych osiągnięć (z wymaganymi wszystkimi wpisami) najpóźniej
w terminie trzech dni od dnia ostatniego egzaminu (zaliczenia). Student, który
złoży wniosek o rezygnację z zaliczenia semestru (roku) na zasadach
określonych w pkt 2.2. uzyskuje wyłącznie wpis na semestr (rok) odpowiednio
na zasadach określonych w pkt 8.1. bez prawa do kontynuacji studiów na
semestrze (roku) wyższym oraz bez prawa do kontynuacji studiów na semestrze
(roku) wyższym w zakresie wybranych przedmiotów. Nie złożenie wniosku
skutkuje zaliczeniem semestru (roku) na zasadach określonych w pkt 2.2.
2.4. Student, który uzyskał wpis na semestr (rok) na zasadach określonych w pkt
2.2. nie jest uprawniony do wnioskowania o stypendium za wyniki w nauce.
[Zasady zaliczania okresów zaliczeniowych w roku akad. 2009/2010
i następnych]
3.1. Podstawą zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie 30 (60) punktów ECTS
za zaliczenie przedmiotów zgodnie z planem studiów i programem nauczania
obowiązujących w okresie dydaktycznym lub innych punktów ECTS uznanych
przez dziekana.
3.2. Zaliczenie semestru (roku) w roku akademickim 2009/2010 i następnych
okresach zaliczeniowych następować będzie także pod warunkiem, że
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zainteresowany a) uzyska w ostatnim okresie zaliczeniowym co najmniej
obniżoną liczbę punktów ECTS (określonych w pkt 6); i b) jednocześnie nie
przekroczy liczby dopuszczalnego łącznego deficytu punktów ECTS
(określonych w pkt 7.1.) oraz c) uzyska zaliczenie z seminarium dyplomowego
występującego w danym semestrze (roku) zgodnie z planem studiów i
programem nauczania (zmiana uchwałą RW nr 10/2010).
3.3. Student, który rezygnuje z zaliczenia semestru (roku) na zasadach
określonych w pkt 3.2. winien złożyć w dziekanacie wniosek o rezygnację z
zaliczenia semestru (roku) na zasadach określonych w pkt 3.2. wraz z indeksem
i kartą okresowych osiągnięć (z wymaganymi wszystkimi wpisami) najpóźniej
w terminie trzech dni od dnia ostatniego egzaminu (zaliczenia). Student, który
złoży wniosek o rezygnację z zaliczenia semestru (roku) na zasadach
określonych w pkt 3.2. uzyskuje wyłącznie wpis na semestr (rok) odpowiednio
na zasadach określonych w pkt 8.1. bez prawa do kontynuacji studiów na
semestrze (roku) wyższym oraz bez prawa do kontynuacji studiów na semestrze
(roku) wyższym w zakresie wybranych przedmiotów. Nie złożenie wniosku
skutkuje zaliczeniem semestru (roku) na zasadach określonych w pkt 3.2.
3.4. Student, który uzyskał wpis na semestr (rok) na zasadach określonych w pkt
3.2. nie jest uprawniony do wnioskowania o stypendium za wyniki w nauce.
[Przepisy wspólne]
4. Terminy o jakich mowa w pkt 2.3. i pkt 3.3. nie podlegają przywróceniu.
Wniosek o jakim mowa w pkt 2.3. i pkt 3.3. złożony po wymaganym terminie
nie jest merytorycznie rozpatrywany.
5. Student uzyskując wpis na określony semestr (rok) na zasadach określonych
w pkt 2.2. i 3.2. nie może uczęszczać na zajęcia (przedmioty) kontynuowane
[wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria], które wymagają uprzedniego
zaliczenia innych rodzajów zajęć dydaktycznych zgodnie obowiązującym z
planem studiów i programem nauczania.
6. Obniżona liczba punktów ECTS konieczna dla zaliczenia okresu
dydaktycznego wynosi 31 punktów ECTS (zmiana uchwałą RW nr 5/2011).
7.1. Dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS w całym toku studiów wynosi
60 punktów ECTS (zmiana uchwałą RW nr 26/2009 i 5/2011).
7.2. Student uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy – z zajęć (przedmiotów)
wypełniających dopuszczalny maksymalny łączny deficyt punktów ECTS – w
sesji egzaminacyjnej właściwej dla zaliczenia określonych zajęć (przedmiotu) w
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roku akademickim zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem
nauczania.
8.1. Student, który nie spełnia warunków zaliczenia okresu zaliczeniowego, na
zasadach przewidzianych w pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 3.1. i pkt 3.2. ale zgromadzi
minimalną liczba punków ECTS konieczną dla uzyskania zgody na powtórny
wpis na semestr (rok) uzyskuje tylko powtórny wpis na semestr (rok)
dotychczasowy.
8.2. Minimalna liczba punków ECTS konieczna dla uzyskania zgody na
powtórny wpis na rok wynosi 14 punktów ECTS (zmiana uchwałą RW nr 26/2009 i
5/2011).

8.3. Student może być powtórnie wpisany na ten sam semestr tylko dwa razy
(studia stacjonarne) albo na ten sam rok tylko trzy razy (studia niestacjonarne).
Pierwszym powtórnym wpisem na semestr (rok), o jakim mowa w zdaniu
poprzednim, jest wpis sytuujący studenta na określonym semestrze (roku) w
roku akademickim 2009/2010.
8.4. Student, który nie spełnia warunków zaliczenia okresów zaliczeniowych, o
których mowa w pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 3.1. i pkt 3.2. i nie uzyskał minimalnej
liczby punków ECTS koniecznej dla uzyskania zgody na powtórny wpis na
semestr (rok) zostaje skreślony z listy studentów.
[Przepisy pozostałe ]
9.1.
Uprawniony
wnioskujący
o:
a)
podjęcie
zaniechanych
(niekontynuowanych) studiów (np. z powodu: przerwy w studiach, skreślenia z
listy studentów); b) o przyjęcie z innej uczelni; c) w innych przypadkach,
uzyska ustalony przez Dziekana wpis na semestr (rok), który wynikać będzie z
przeliczenia liczby nabytych dotąd w toku studiów punktów ECTS
wynikających z dokumentacji przebiegu studiów w stosunku do właściwego
okresu dydaktycznego [semestr – 30 punktów ECTS; rok – 60 punktów ECTS].
9.2. Wpis następuje bez prawa do kontynuacji studiów na semestrze (roku)
wyższym oraz bez prawa do kontynuacji studiów na semestrze (roku) wyższym
w zakresie wybranych przedmiotów.
9.3. Student, który uzyskał wpis na semestr (rok) na zasadach określonych w pkt
9.1. nie jest uprawniony do wnioskowania o stypendium za wyniki w nauce.
10.1. skreślony uchwałą RW nr 27/2010
10.2. skreślony uchwałą RW nr 27/2010
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11.1. Rozstrzygnięcia wydane w sprawach dydaktycznych zachowują swoją
ważność o ile nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą i innymi właściwymi
przepisami.
11.2. Sprawy dydaktyczne wyłącznie studentów (grup studentów) jednolitych
studiów magisterskich (stacjonarnych, niestacjonarnych) – wiążące się ze
zmianą studiów jednolitych magisterskich na studia dwustopniowe – będą w
uzasadnionych przypadkach załatwiane przez Dziekana w drodze właściwych
rozstrzygnięć.
12a. Student, który nie spełnił w roku akademickim 2009/2010 i na następnych
okresach zaliczeniowych wymogów zaliczenia semestru (roku) ustalonych w
pkt 3.1. i 3.2. jest rozliczany z postępów w nauce na zasadach przewidzianych w
pkt 2.1-2.4. (zmiana uchwałą RW nr 19/2010)
12.1. Wpisy w dokumentacji przebiegu studiów dokonane na podstawie
przepisów dotychczasowych oraz na podstawie wydanych dotąd rozstrzygnięć
w sprawach dydaktycznych nie są wykreślane (usuwane).
12.2. Wpisy, o których mowa w pkt 12.1., są modyfikowane (zastępowane)
wpisami w dokumentacji przebiegu studiów dokonanymi na podstawie
przepisów obowiązujących po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz na
podstawie wydanych później rozstrzygnięć w sprawach dydaktycznych.
12.3. Uchyla się w całości z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały pkt V
[Powtórny wpis na semestr (rok) studiów] uchwały Rady Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii z dnia 23.10.2006 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie także do
spraw ostatecznie niezałatwionych.

Dziekan
Dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. UWr
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