
 
 

 

UCHWAŁA NR 62/2017 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. W uchwale Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca  
2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) w § 37: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do osiągnięć poszczególnych semestrów (roku) uznaje się zajęcia zaliczone przez 
studenta w ramach innego programu studiów, w innej jednostce organizacyjnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej uczelni, w tym zagranicznej, jeżeli przenoszenie 
tych zajęć uznano za zasadne.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu: 

„4a. O przeniesieniu i uznaniu zajęć, o których mowa w ust. 4 decyduje dziekan. Podstawą 
decyzji jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z efektami 
przewidzianymi w programie studiów. 
4b. Studentowi przenoszącemu zajęcia (praktyki) przypisuje się taką liczbę punktów ECTS 
jaka jest przewidziana za uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia w realizowanym 
programie kształcenia w jednostce macierzystej.  
4c. Wniosek o przeniesienie i uznanie efektów kształcenia student składa w dziekanacie 
nie później niż 14 dni od rozpoczęcia semestru (roku), w którym ma nastąpić 
przeniesienie i uznanie  efektów kształcenia.”; 

2) w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Urlop od zajęć nie powinien obejmować okresu poprzedzającego złożenie wniosku, z 
wyjątkiem udokumentowanej choroby, urodzenia dziecka lub innych ważnych okoliczności.”; 

3) w § 46 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1, przy czym pracę 
dyplomową musi oceniać przynajmniej jeden doktor habilitowany lub profesor, o ile dziekan 
nie postanowi inaczej.”. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 


