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Wykaz skrótów
Akty prawne
Konstytucja RP
KK

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,

poz. 553 z późn. zm.)

KPA
KPK
PSW

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.

Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
PPSA
Regulamin

Statut

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.)
Regulamin Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, wprowadzony
Uchwałą Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie
Wrocławskim
uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego

Inne skróty
art.
Dz. U.
ECTS
MOST

artykuł
Dziennik Ustaw
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych
Program mobilności studentów i doktorantów
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n.
niepubl.
NSA
NW
OC
ONSA
OSPiKA
OTK-A 	
pkt 	
por.
poz. 	
tj.
t.j.
TK
USOS
ust. 	
UWr
WPAiE
WSA
ww.
z późn. zm.
zob.

14

następny (-a, -e)

niepublikowany
Naczelny Sąd Administracyjny
następstwa nieszczęśliwych wypadków
odpowiedzialność cywilna

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A
punkt
porównaj

pozycja
to jest
tekst jednolity
Trybunał Konstytucyjny
Uniwersytecki System Obsługi Studiów
ustęp
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Wojewódzki Sąd Administracyjny
wyżej wymieniony
z późniejszymi zmianami
zobacz

Wprowadzenie
Przekazując czytelnikom niniejszą książkę, należy uczynić kilka istotnych uwag.
Strony tej publikacji są komentarzem do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Status studenta normują przepisy prawne powszechnie obowiązujące zawarte
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulacje wewnątrzzakładowe pomieszczone w Statucie i Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Ów Regulamin
to akt normatywny o charakterze wewnątrzzakładowym, którego moc prawna rozciąga
się nie tylko na studentów i ich organizacje, ale również na organy Uczelni, jej kadrę
naukową i dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych i bibliotecznych. Jego postanowienia stanowią podstawę prawną do podejmowania przez władze Uniwersytetu
rozstrzygnięć indywidualnych o doniosłym znaczeniu dla studentów realizujących prawo do kształcenia wyższego. Regulamin, określając przede wszystkim organizację i tok
studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki studenta, nawiązuje również do kanonu
akademickich wartości wyrażonych m.in. w rocie ślubowania składanego w dniu immatrykulacji.
Habent sua fata libelli – i książki mają swoje losy. Prezentowana książka jeszcze
nie przeczytana, a już ma swój własny los. Prace nad jej wydaniem trwały kilka lat.
Autorzy wielokrotnie aktualizowali swoje teksty, dostosowując je do kolejnych nowelizacji Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. W tym czasie zmienił się ich
status: jedni stali się doktorantami, inni adiunktami czy praktykującymi prawnikami.
Mimo iż przestali być członkami studenckiego koła naukowego Ius Administrativum
Novum, którego formuła też uległa z czasem wyczerpaniu, z wytrwałością pochylali się
nad tekstami, „spiesząc” za zmieniającym się prawem akademickim. Udało się jednak
doprowadzić do końca chwilami trudne do zrealizowania przedsięwzięcie. Dodać wypada z nieukrywaną satysfakcją, że prezentowany Komentarz powstał w ramach projektu realizowanego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stąd też jego administracyjnoprawne
15

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

nachylenie. Komentatorzy wpisali się w problematykę badawczą z obszaru zakładowego prawa administracyjnego podejmowaną w licznych publikacjach przez pracowników
Instytutu. Jest to pierwsze tego typu opracowanie napisane przez byłych i obecnych
doktorantów dla studentów wrocławskiej Alma Mater. Jej motto mogłoby zatem brzmieć:
książka studentów dla studentów. Czyż to nie przyszli prawnicy powinni wprawiać się
w tej formie wypowiedzi jurydycznej, skoro sztuka prawa to sztuka słowa, bez której
opanowania prawnik staje się prawnikiem tylko połowicznie?
Od strony redakcyjnej wprowadzono w książce pewne zmiany, w szczególności
podyktowane potrzebą dostosowania wszystkich tekstów do formy, jaką jest komentarz.
„Wyrównano” w całej publikacji sposób wkomponowania przypisów, które najczęściej
podają uzupełnienia bibliograficzne i zawierają normatywno-źródłowe odesłania, zachowując w ten sposób walor komplementarności merytorycznej. Ze względu na komentowanie przez kilka osób tych samych przepisów wprowadzono niewielkie modyfikacje stylistyczne, starając się zachować oryginalność stylu autorskiego. Przyjęto także
jednolitą w całej pozycji numerację cząstek tekstu i poczyniono nieznaczne skróty w notach biograficznych autorów. Ostatnim istotnym uzupełnieniem prac redakcyjnych są
zamieszczone wykazy: skrótów, literatury, orzeczeń i aktów prawnych z podziałem na
powszechnie obowiązujące i wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Wrocławskiego
i innych uczelni.
Komentarz jest adresowany przede wszystkim do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy uczestnicząc w procesie edukacyjnym, nie powinni sobie pozwolić
na nieznajomość przepisów regulujących ich status prawny. Postawą bezkrytycznego
optymizmu byłoby zbagatelizowanie jego roli w codziennym życiu studenckim. Komentarz ten może być również pomocną wskazówką interpretacyjną dla społeczności
akademickiej innych szkół wyższych publicznych i niepublicznych, których regulaminy
różnią się tylko w niuansach.
Projekt naszej publikacji mógł się ziścić przede wszystkim dzięki autorom, którym składam wyrazy zasłużonego uznania. Szczególnie ciepło dziękuję współredaktorkom Komentarza, paniom: Urszuli Bakuń-Nawłoce i Justynie Mielczarek, których udział
w jego realizacji jest nie do przecenienia. Wyrazy serdecznych podziękowań kieruję pod
adresem pani dr hab. Magdaleny Tabernackiej za przygotowanie recenzji wydawniczej.
Wyrażam wdzięczność panu prof. dr. hab. Włodzimierzowi Gromskiemu – Dziekanowi
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – za sfinansowanie wydania niniejszej publikacji.

Wrocław, 31 grudnia 2015 r.

16
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Uchwała Nr 26/2015
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
I. Regulamin studiów pozostaje, obok ustawy PSW, najdonioślejszym dla studenta aktem prawnym. Zawarte w nim szczegółowe regulacje dotyczące zasad, warunków
studiowania oraz praw i obowiązków studenta pozostają dla uczestników studiów wyższych swoistą biblią studiowania. Regulamin ten, jak każdy akt prawny, został napisany
specyficznym – prawniczym językiem, przez co dla większości adresatów zawarte w nim
normy prawne mogą być niezrozumiałe. Dlatego też wiele unormowań ustanowionych
na jego podstawie, często bardzo pomocnych w trakcie studiowania, pozostaje niewykorzystanych przez samych zainteresowanych – studentów. W tym celu został opracowany
poniższy komentarz do Regulaminu studiów, który w założeniu jest adresowany do studentów, stanowiących część wspólnoty akademickiej. [JMr]
PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje:
I. Podstawa prawna do wydania Regulaminu jest znacznie bardziej rozbudowana,
niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Obejmuje swym zakresem przepisy
Konstytucji RP, ustawy PSW oraz Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogólnej podstawy prawnej do uchwalenia regulaminu studiów należy szukać w art. 70 ust. 5 Konstytucji RP, na podstawie którego zagwarantowano szkołom wyższym wewnętrzną autonomię.
Bezpośrednią podstawą do wydania regulaminu studiów jest wskazany w preambule art. 161 PSW. Przepis ten, mimo podziału na cztery ustępy, w dość lakoniczny
sposób reguluje materię regulaminu studiów. Wskazuje w ust. 1 wewnątrzuczelniany
organ uprawniony do uchwalenia regulaminu studiów, którym jest senat uczelni. Warto
wtrącić, iż senat, zgodnie z art. 60 ust. 1 PSW jest w uczelniach publicznych, obok rady
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, jednym z dwóch ustawowych organów
kolegialnych. Każdy nowy regulamin studiów musi zostać uchwalony przez senat uczelni co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zgodnie
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z art. 161 ust. 4 PSW termin ten ma zastosowanie również do wszelkich zmian w regulaminie studiów.
W tym miejscu nasuwa się oczywiste pytanie: w jaki sposób należy obliczać pięciomiesięczny termin, o którym mowa wyżej? Ustawa PSW w art. 162 pkt 1 wskazuje,
iż szczegółowo materię czasu trwania roku akademickiego regulować ma stosowne rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie aktem prawnym rozwijającym ten przepis jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. poz. 1302). Warto dodać, że
treść przywołanego rozporządzenia w sposób niedostateczny reguluje powyższą kwestię, odsyłając na podstawie § 1 pkt 1 do postanowień regulaminu studiów. Zgodnie z § 7
ust. 1 i 2 Regulaminu – rok akademicki w Uniwersytecie Wrocławskim obejmuje dwa
semestry, a zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października i kończą 30 września.
Należy przyjąć, iż zakres ten wyznacza również czas trwania roku akademickiego. Co
z kolei oznacza, mając na uwadze art. 161 ust. 1 PSW, że wprowadzenie nowego regulaminu studiów bądź też zmiana w przepisach obowiązujących nie może zostać uchwalona po dacie 30 kwietnia każdego roku akademickiego.
W tym też kontekście, mając na uwadze wspomniany wyżej § 1 pkt 1 rozporządzenia, krytycznie należy ocenić regulację zawartą w § 1 ust. 1 w załączniku nr 5 Statutu, gdzie mowa jest o inauguracji roku akademickiego, wskazując jednocześnie, iż może
ona nastąpić nie tylko w początkowych dniach października, ale i w ostatnich dniach
września. Oznacza to nie tylko brak sztywnie określonej daty, ale również brak powiązania jej z datą rozpoczęcia zajęć, o której mowa w Regulaminie. Równie krytycznie
należy ocenić zdanie drugie powyższego przepisu Statutu, gdzie szczegółową kompetencję do ustalenia daty inauguracji roku akademickiego przekazano Rektorowi. [JMr]
II. W ust. 2 art. 161 PSW mowa jest o obowiązku konsultacji przed ostatecznym
uchwaleniem regulaminu z odpowiednimi organami uczelnianego samorządu studenckiego. Tym samym senat uczelni nie może wprowadzić nowego regulaminu studiów ani
zmian w obecnie obowiązującym „nad głową” samorządu studenckiego, tzn. bez odpowiednich z nim konsultacji. W sytuacji braku porozumienia ustawodawca, w celu zapobieżenia wystąpieniu sytuacji „patowych”, zezwolił na przyjęcie „wbrew woli” organów
samorządu studenckiego regulaminu studiów bądź zmian w obowiązującym. Przepisy
przyjęte w tym trybie (braku porozumienia z samorządem studenckim), aby weszły
w życie, muszą uzyskać większość kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów
statutowego składu senatu uczelni.
Naruszenie ustawowej procedury uchwałodawczej regulaminu studiów, o której
mowa w art. 161 ust. 1 i 2 PSW, byłoby podstawą zarówno do stwierdzenia nieważności
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takiego regulaminu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w trybie
art. 36 PSW, jak i do wniesienia skargi na działalność senatu uczelni do wojewódzkiego
sądu administracyjnego w trybie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270
z późn. zm.). Podkreślić należy, że złamaniem procedury byłoby uchwalenie zmian bądź
nowego regulaminu studiów większością co najmniej dwóch trzecich głosów statutowego składu senatu uczelni, jednak z pominięciem zasięgnięcia opinii uczelnianych organów samorządu studenckiego. Podobnie i niedochowanie pięciomiesięcznego terminu,
o którym mowa w art. 161 ust. 1 PSW, przy uchwaleniu zmian bądź nowego regulaminu
studiów, nawet przy pozytywnej opinii organów samorządu studenckiego, należałoby
potraktować jako naruszenie przepisów ustawy. A tym samym narazić się na unieważnienie takich regulacji przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego bądź
przez wojewódzki sąd administracyjny. [JMr]
ŚLUBOWANIE
Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ślubuję uroczyście:
–– zdobywać wiedzę i umiejętności,
–– postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi,
–– dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta.
I. Ślubowanie stanowi integralną część Regulaminu i ma ważkie znaczenie dla
możliwości powoływania się na jego postanowienia zarówno przez studenta, jak i organy Uczelni. Można zatem przyjąć, że ślubowanie jest swoistą preambułą do Regulaminu
i należy je uznawać na równi z innymi przepisami tego aktu prawnego, szczególnie zaś
na płaszczyźnie praw i obowiązków studenta. Pogląd uznający preambułę aktu prawnego za jego istotną część, a tym samy uznanie prawnej możliwości wzięcia jej pod uwagę
przy rozpatrywaniu praw i obowiązków wobec adresata owego aktu, znalazł swój wyraz
m.in. w stanowisku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził, że co prawda preambuła sama w sobie nie rodzi skutków prawnych dla adresatów aktu normatywnego,
nie oznacza to jednak, że jest pozbawiona znaczenia normatywnego (zob. wyrok TK
z dnia 11 maja 2007 r., K2/07, OTK-A 2007, nr 5, poz. 48).
Tekst ślubowania jest wypowiadany przez każdą z osób przyjętych na studia
w UWr, która w dniu immatrykulacji otrzymuje legitymację studencką wraz z indeksem,
jeżeli na danym wydziale nie odstąpiono od dokumentacji przebiegu studiów w tej formie.
Użyte przez ustawodawcę określenie „osoba przyjęta na studia” ma swoje uzasadnienie,
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wziąwszy pod uwagę art. 170 PSW, wskazujący, że studentem – adresatem praw i obowiązków zawartych w Regulaminie – zostaje ta osoba, która z chwilą immatrykulacji złożyła ślubowanie. Warto również dodać, iż zgodnie z art. 170 ust. 1 PSW, z chwilą złożenia
ślubowania osoba przyjęta na studia staje się studentem, a więc nośnikiem praw i obowiązków wynikających z ustawy PSW, regulaminu studiów oraz innych uczelnianych
aktów prawnych.
W kwestii formalnej Regulamin nie przewiduje możliwości dodania po wypowiedzeniu całego ślubowania zdania „Tak mi dopomóż Bóg”, które to występuje m.in.
w tekście przysięgi funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 51 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621 z późn. zm.), sędziów (art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.; art. 29 i 49 ustawy
z dnia 25 lipca 2005 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1647 z późn. zm.; art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 499 z późn. zm.; art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.
o Trybunale Stanu, t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 z późn. zm.; art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn.
zm.), posłów i senatorów (art. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) oraz przy zaprzysiężeniu
Prezydenta RP (art. 130 Konstytucji RP).
Ślubowanie osoby przyjętej na studia przewidziane przez art. 120 ust. 2 PSW
zostało powtórzone w § 117 ust. 2 Statutu. W ustępie tym jest również przedstawiony
wzór roty ślubowania obowiązującej w UWr. Kompilacją powyższych przepisów jest
§ 1 ust. 3 Regulaminu wymieniający ślubowanie jako jeden z elementów przyjęcia w poczet studentów. [JMr]
II. W tym miejscu warto wyjaśnić, czym jest ściśle powiązana ze ślubowaniem
immatrykulacja. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 PSW immatrykulacja to akt przyjęcia
w poczet studentów. Nie należy jednak pojęcia tego wiązać z terminem „aktu prawnego”. Immatrykulacja, pomimo że (w związku z ustawowym jej uregulowaniem) posiada
charakter prawny, nie ma jednak postaci materialnej. Faktycznie jest to uroczyste zebranie, w trakcie którego osoby dotychczas jedynie przyjęte na studia stają się częścią
wspólnoty akademickiej – zostają związane prawami i obowiązkami wynikającymi ze
statusu studenta. Tym samym na gruncie języka prawniczego można powiedzieć, że
uroczystość immatrykulacji jest czynnością prawną. Dobrze termin ten precyzuje § 3
ust. 2−6 załącznika nr 5 Statutu, który szczegółowo reguluje przebieg immatrykulacji.
Mimo że stosunek prawny, nawiązujący się z chwilą wydania decyzji o przyjęciu
kandydata na studia, jest stosunkiem administracyjnoprawnym, nie wyklucza w tym
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zakresie stosowania zasad prawa cywilnego. Dodać wypada, że stosunek administracyjnoprawny charakteryzuje się nierównością podmiotową w zakresie swobody kształtowania praw i obowiązków pomiędzy poszczególnymi stronami tego stosunku. Stosunek ten stoi a contrario do stosunku cywilnoprawnego, gdzie występuje w zakresie
kształtowania praw i obowiązków równość podmiotowa stron. Przyjęcie w poczet
wspólnoty akademickiej skutkuje powstaniem nierówności w zakresie praw i obowiązków pomiędzy osobą przyjętą na studia a uczelnią. Nadmienić należy, że jedną z cech
charakteryzujących stosunek administracyjnoprawny jest fakt realizowania uprawnień
organu administracyjnego tylko na podstawie konkretnych przepisów przyznających
mu dane uprawnienie. Innymi słowy, organ administracji publicznej bądź podmiot wykonujący zadania tegoż organu może tylko tyle, na ile pozwala mu prawo (zob. P. Lisowski, Lokalne źródła prawa, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007,
s. 98 i n.). [JMr]
III. Znaczące osłabienie mocy prawnej ślubowania, która jest bardzo nikła, de
facto wręcz żadna, wynika również z nieostrych pojęć zawartych w ślubowaniu. Ponadto zarówno Regulamin, jak i Statut milczą na temat sytuacji odmowy lub uchylania się
od złożenia ślubowania. Można zatem przyjąć, że brak usankcjonowania odmowy bądź
uchylenie się od ślubowania nie powinno skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami wobec osoby przyjętej na studia. Nadmienić należy, że konstrukcja usankcjonowania odmowy bądź uchylenia się od ślubowania została zawarta m.in. w art. 2 ust. 3 i 4
wcześniej cytowanej ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, gdzie stwierdzono, że odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie mandatu, a uchylanie się od
złożenia ślubowania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła bądź senatora. Ponadto w art. 5 ust. 6 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i w art. 27 § 2 ustawy
o Sądzie Najwyższym odmowa złożenia ślubowania traktowana jest jako zrzeczenie się
stanowiska sędziego. Jak wspomniano wcześniej, z racji charakteru stosunku administracyjnoprawnego, brak konkretnie wyartykułowanego uprawnienia Uczelni do odmowy przyjęcia w poczet wspólnoty akademickiej (w sytuacji odmowy złożenia ślubowania) nie może być utożsamiany z istnieniem tegoż prawa – prawa do odmowy przyjęcia
w poczet studentów. [JMr]
IV. „Symboliczna” moc prawna ślubowania jako normy, na którą można byłoby się
powoływać przy dochodzeniu praw i egzekwowaniu obowiązków, jest szczególnie niezrozumiała, gdy weźmie się pod uwagę samą ustawę PSW. W art. 189 ust. 1 ustawodawca
wymienił na pierwszym miejscu obowiązek postępowania zgodnie z treścią ślubowania
i regulaminem studiów. Można powiedzieć, że pozostaje on primus inter pares względem
pozostałych obowiązków studenta. Podobną konstrukcję przyjęto w Regulaminie, gdzie
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w § 5 obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem został wymieniony na pierwszym miejscu spośród wszystkich obowiązków studenckich.
Uchwałodawca akademicki (Senat UWr), nie był w powyższej kwestii konsekwentny, gdyż już w § 6 Regulaminu, gdzie jest mowa o odpowiedzialności dyscyplinarnej, odstąpił od ogólnego określenia, tj. naruszenia postanowień ślubowania na rzecz
jego wyszczególnionego elementu – dbania o godność studenta. W związku z tym można powiedzieć, że rozbito ślubowanie na przepisy o szczególnej doniosłości prawnej
oraz pozostałe.
Błędne pozostanie jednak twierdzenie, że ślubowanie jest jedynie czynnością
o charakterze czysto kurtuazyjnym, co najwyżej normą programową. Zgodnie z treścią
§ 5 Regulamin nadaje pewną moc prawną ślubowaniu, zaznaczając, że „obowiązkiem
studenta jest postępowanie zgodne ze ślubowaniem, Regulaminem studiów i innymi
przepisami obowiązującymi w Uczelni”. W rocie ślubowania sformułowano nakaz postępowania zgodnie z prawem, a więc prawem powszechnie obowiązującym i wewnętrznie obowiązującym, zwłaszcza z Regulaminem studiów. Warto jeszcze dodać, iż zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)
w uczelnianej teczce akt osobowych studenta przechowuje się podpisany przez niego akt
ślubowania. [JMr]
V. Należy w tym miejscu komentarza zastanowić się nad charakterem prawnym
ślubowania, czyli nad sformalizowanym i konwencjonalnym, a przede wszystkim uroczystym oświadczeniem studenta. Nie ma ono charakteru przyrzeczenia publicznego –
to oczywiste w kontekście konstrukcji normatywnej tej instytucji, choć w sensie faktycznym jest ono składaną publicznie deklaracją mającą zamanifestować idee i cele,
jakie student chce osiągnąć, wstępując do wspólnoty akademickiej. Zagadnieniem tym
zajmowała się już judykatura szczególnie w zakresie skutków prawnych, jakie pociąga
za sobą złożenie ślubowania (zob. chociażby wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12
kwietnia 2010 r., II SA/Bk 160/07, Legalis nr 98060). Zgodnie z przywołanym orzeczeniem powinno ono zostać złożone w taki sposób i w takich okolicznościach, że wiadome
będzie dla uczestników tej uroczystości oraz władz UWr, iż składający je student zna
treść roty ślubowania, rozumie ją i deklaruje jej przestrzeganie. Dość powiedzieć, że
Regulamin zawiera przepisy wiążące studenta oraz Uczelnię, a co za tym idzie również
i rota ślubowania jest w swojej treści oświadczeniem, które wiąże strony, w tym w szczególności składającego je studenta (zob. szerzej na temat charakteru postanowień regulaminu studiów: wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 lipca 2011 r., III SA/Lu 106/11, Legalis
nr 366932). [MS]
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VI. Student, składając ślubowanie, zobowiązuje się zdobywać wiedzę i umiejętności. Ślubuje postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi oraz dbać o dobre imię UWr i godność studenta. Student w momencie składania
ślubowania oświadcza, że:
1) znane mu są zasady panujące w Uczelni, w tym obyczaje akademickie, podstawowe przepisy regulujące jego status, zwłaszcza komentowany Regulamin;
2) wiadome mu są obowiązki studenckie związane z posiadanym przez niego statusem oraz wartości akademickie (godność, honor, konieczność zdobywania wiedzy i umiejętności);
3) obowiązki studenckie określone w pkt 2) będzie wykonywał rzetelnie, a przede
wszystkim składa oświadczenie, że tego się podejmuje;
4) dobrowolnie wstępuje do wspólnoty akademickiej, przyjmując zasady przez nią
wypracowane oraz dorobek kulturowy, historyczny, a także prawny.
Podkreślenia wymaga fakt, jak słusznie zauważył W. Lang, że stosunki między
ludźmi oraz odpowiadające im reguły postępowania powstają w dwojaki sposób:
1) stanowią długotrwały rezultat procesów oddziaływań o charakterze werbalnym
i niewerbalnym (tak bez wątpienia powstawały normy zawarte w Regulaminie);
2) tworzone są w wyniku jednorazowych aktów stanowienia wyrażanych za pomocą
wypowiedzi performatywnych (W. Lang, Prawo i moralność, Warszawa 1989,
s. 18). [MS]
VII. Aby mówić o skutecznym złożeniu ślubowania, trzeba dochować zasad i formy. Powinno być ono tak sformułowane, aby stało się jasne dla wszystkich obecnych, tj.
władz Uczelni, studentów oraz gości, że student je składający złożył wskazane powyżej
oświadczenia wiedzy i woli w sposób właściwy. Ponadto powinno z formy wynikać, że
składający owo ślubowanie zna treść roty i zamierza jej przestrzegać.
Ślubowanie składane jest w taki sposób, który dana uczelnia uznaje za właściwy,
co wiąże się z jej tradycją i specyfiką. Każda uczelnia dodaje swoje elementy fakultatywne, wynikające z jej charakteru, i tak np. studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
ślubują, m.in. dodając sformułowanie „artystyczny talent”, studenci Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie „umiejętności artystyczne”, zaś studenci Wyższej Szkoły Nauk
Stosowanych w Rudzie Śląskiej – „rozwój własnej osobowości w duchu ogólnoludzkich
wartości humanistycznych” (zob. M. Rocki, Co ślubują studenci, www.prawo.rp.pl/artykul/757643,949344-Marek-Rocki—Co slubuja-stuenci.html, dostęp: 10.12.2014 r.). [MS]
VIII. Trzeba także rozróżnić, co do zasady, dwie odmienne relacje powstające
między kandydatem na studenta a Uczelnią. Sformułowanie „kandydat na studenta”
nie jest przypadkowe, albowiem kandydat staje się studentem dopiero z chwilą złożenia ślubowania. Wcześniej dochodzi do nawiązania między nim a Uczelnią stosunku
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administracyjnoprawnego, który nie powoduje automatycznie nabycia przez niego praw
studenta. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 18k PSW studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, a więc przepis nic nie mówi o ślubowaniu. Z drugiej
strony kandydat na studenta nie kształci się jeszcze na studiach wyższych i odmawiając
złożenia ślubowania, zamyka sobie drogę do bycia studentem, a przez to do kształcenia
na studiach wyższych. Gdyby zaś przyjąć, że staje się on studentem mimo niezłożenia
ślubowania (której to tezy absolutnie nie aprobuję.), to niezłożenie ślubowania przy posiadanym statusie studenta jest podstawą do skreślenia z listy studentów. Okoliczność ta
bowiem jest oczywista z poziomu sfery świadomości i woli w zakresie chęci niezłożenia
ślubowania (chyba że niezłożenie nastąpiło z przyczyn niezawinionych) i taka decyzja
skreślająca studenta z listy ze stosownym uzasadnieniem w myśl art. 107 § 3 KPA powinna się ostać w kontekście treści ustawy PSW i Regulaminu. [MS]
IX. Typowym zagadnieniem i wartym podkreślenia jest fakt, że każdy regulamin
studiów (zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych) posiada odpowiednią rotę
ślubowania. Treść ślubowania może się nieznacznie różnić w zależności od charakteru
szkoły. W ramach autonomii szkół wyższych każda uczelnia opracowuje własną treść
ślubowania, jednak zawsze konwencjonalność i uroczysty charakter są cechami stanowiącymi istotę ślubowania. Ślubowanie różni się od przysięgi, choć często w praktyce
używa się obu pojęć synonimicznie, określając naprzemiennie ślubowanie przysięgą,
a przysięgę ślubowaniem. [MS]
X. Gdyby spojrzeć na zagadnienie ślubowania z poziomu etosu studenckiego
i pewnych wartości, które powinny funkcjonować na linii uczelnia–student, to należy
wskazać, że osoba, która wstępuje do wspólnoty akademickiej, powinna przestrzegać
uczelnianych regulacji wewnętrznych oraz szanować zwyczaje i tradycję. Niezłożenie
ślubowania można uznać za brak poszanowania tradycji danego uniwersytetu (zob.
M. Śmierciak, Sylwetka aksjologiczna studenta, [w:] Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, red. K. Kloc, E. Chmielnicka, Warszawa 2004, s. 39). [MS]
XI. Samo ślubowanie ma bardzo długą historię. Dzisiaj jest ono składane w różnych społecznościach oraz w różnych sytuacjach (por. chociażby treść ślubowania w zawodach: adwokata, radcy prawnego, sędziego czy też prokuratora). W Europie feudalnej
składane było wobec Boga, później wobec władz kościelnych czy też władz świeckich.
Obecnie złożenia ślubowania wymagają określone funkcje publiczne, a także określone
zawody, które zwykle, ale nie tylko, są zawodami zaufania publicznego. [MS]
XII. Ponadto trzeba mieć na uwadze treść art. 170 pkt 1 PSW, stanowiącego, że
osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni. Sam przepis doznał nieznacznej nowelizacji
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1 października 2012 r., jego zaś fundamentalny – przytoczony powyżej – zapis pozostał
niezmieniony (zob. H. Izdebski, M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa
o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011,
s. 330). Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu, stwierdzić należy, że UWr,
uchwalając według stosowej procedury i w stosownej formie Regulamin, nałożył na studentów obowiązek realizowania jego postanowień, a więc zobligował do złożenia ślubowania. Obowiązek ten, w mojej ocenie, nie może zostać pominięty na drodze przeistaczania się z kandydata w studenta UWr. [MS]
XIII. Postanowienia Regulaminu są przepisami wiążącymi obie strony, a więc
studenta i organy Uczelni. Do nich stosuje się odpowiednio przepisy KPA. Reasumując
powyższe tezy, uznać należy, że nie istnieje możliwość przyjęcia kandydata w poczet
studentów UWr bez złożenia przez niego ślubowania. [MS]

25

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji]
1. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej Regulaminem,
dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego
stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
2. Zasady i warunki przyjęć na studia określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zwana dalej
Ustawą, i uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego dalej
Uczelnią, i nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania przed Rektorem lub dziekanem. Po immatrykulacji student otrzymuje
legitymację studencką oraz indeks, jeżeli na danym wydziale służy on do dokumentowania przebiegu studiów. Indeks pozostaje własnością studenta. Legitymacja potwierdza status studenta i podlega zwrotowi po zawieszeniu w prawach studenta, przerwaniu studiów, prawomocnym skreśleniu z listy studentów, ukończeniu
studiów. Absolwent studiów pierwszego stopnia ma prawo posiadania legitymacji
studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów, nie ma natomiast
prawa ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy materialnej.
4. Przełożonym studentów, doktorantów i pracowników Uczelni jest Rektor, a na
wydziale dziekan. W zakresie otrzymanych pełnomocnictw w imieniu Rektora
działają prorektorzy, w imieniu dziekana − prodziekani. Dziekan, po zasięgnięciu
opinii rady wydziału, może przekazać niektóre uprawnienia w sprawach organizacji i przebiegu procesu kształcenia dyrektorowi (kierownikowi) jednostki dydaktycznej.
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5. Od decyzji i innych rozstrzygnięć dziekana przysługuje odwołanie do Rektora
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, chyba że Regulamin studiów
stanowi inaczej.
6. Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego,
może powołać spośród nauczycieli akademickich opiekuna roku lub opiekunów
grup studenckich.
7. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, w porozumieniu z dyrektorem (kierownikiem) jednostki dydaktycznej, dziekan może zmienić opiekuna
roku.
8. Do obowiązków opiekunów należy:
1) informowanie studentów o ich prawach i obowiązkach oraz udzielanie porad
we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów;
2) współdziałanie z przedstawicielami właściwych organów samorządu studenckiego, a zwłaszcza ze starostami, oraz z kierownictwem instytutu (katedry)
i z dziekanem.
9. Studenci, doktoranci, pracownicy Uczelni i osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do uchwał
i rozstrzygnięć władz Uczelni oraz przepisów prawa odnoszących się do studiów
i studiowania.
10. Osoby uczestniczące w procesie kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim zobowiązane są do działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia.
11. Dokumentowanie przebiegu studiów może być realizowane przy użyciu Uniwersyteckiego System Obsługi Studiów tj. USOS. Właściwą w tym zakresie uchwałę podejmuje rada wydziału uwzględniając obowiązujące wymogi dokumentowania przebiegu studiów.
12. Komunikaty (wiadomości, informacje, itp.) przekazane studentom za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i z wykorzystaniem
uczelnianej poczty elektronicznej uznaje się za wiążące, jeżeli zostały umieszczone
w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) oraz na indywidualnych
kontach pocztowych studentów co najmniej 14 dni przed zaistnieniem okoliczności
(sytuacji) jakich dotyczą. Komunikaty (wiadomości, informacje, itp.), o których
mowa powyżej, dla studentów studiujących w języku angielskim przekazuje się
w języku angielskim.
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I. Regulamin studiów dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. A contrario nie dotyczy
studiów doktoranckich, które mają własne unormowania w tym zakresie (zob. uchwałę
Nr 64/2015 r. Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim). Dotyczy wszystkich trybów studiów, ale tylko pierwszego stopnia, a więc licencjackich, oraz drugiego
stopnia, a więc magisterskich. Dość powiedzieć, że większość kierunków studiów ma
dzisiaj charakter dwustopniowy. Z najbardziej reprezentatywnych kierunków studiów,
które odbywają się jako studia jednolite, trzeba wskazać na medycynę i prawo. Inne,
nawet pochodne od prawniczych kierunki, jak chociażby administracja, wymagają najpierw zdobycia tytułu zawodowego licencjata, a następnie magistra. Zagadnienie to
może stać się o tyle mało aktualne w niedalekiej przyszłości, o ile zgodnie z założeniami
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i w związku z próbami ujednolicania
systemów kształcenia również studia prawnicze mogą stać się z czasem w Polsce studiami dwustopniowymi.
Dość powiedzieć, że Regulamin jest dla studenta podstawowym i wiążącym unormowaniem. Nie można zmieniać jego treści przez inne akty prawne określonych organów uczelni, np. komunikaty Rektora czy dziekanów. W sytuacjach zaś wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych nie powinien on podlegać interpretacji
zmieniającej jego sens. Nawet Rektor nie ma kompetencji w zakresie uzupełniania czy
też precyzowania postanowień Regulaminu studiów (zob. w tym zakresie wyrok WSA
w Lublinie z dnia 21 lipca 2011 r., III SA/Lu 106/11, Legalis nr 366932). [MS]
II. Interpretacja przepisów Regulaminu studiów pozwala przyjąć, że normy tego
aktu prawnego obowiązują również osoby odbywające studia w UWr w ramach programów wymiany studentów. Dla studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, kursów doszkalających oraz szkoleń obowiązują oddzielne regulaminy i nie mają zastosowania przepisy niniejszego Regulaminu. Studia w UWr są prowadzone na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy PSW, Statutu i Regulaminu. [JAM]
III. Komentowany § 1 ust. 1 Regulaminu wprowadza słowniczek pojęć oraz wyznacza zakres obowiązywania zawartych w nim regulacji. Otóż normy prawne Regulaminu odnoszą się do studiów pierwszego, drugiego stopnia i studiów jednolitych magisterskich niezależnie od ich formy (zob. art. 163 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 11a PSW).
Formą tą mogą być studia stacjonarne (dawniej dzienne) bądź studia niestacjonarne
(dawniej zaoczne i wieczorowe). Szczegółowa definicja studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 12–13 PSW. Nieprzypadkowo już na gruncie
ustawy organizacja studiów została podzielona na dwa odrębne rozdziały: rozdział II
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dotyczy studiów wyższych, a rozdział III studiów doktoranckich. Z treści art. 160 i 161
PSW nie wynika wprost obowiązek uchwalenia odrębnych regulaminów dla studiów
wyższych i doktoranckich. Jednak mając na uwadze specyfikę studiów doktoranckich,
których charakter kształcenia znacząco odbiega od tego na studiach wyższych, nie można było regulacji dotyczących studiów doktoranckich umieścić w jednym regulaminie,
gdyż zrodziłoby to wiele niejasności, szczególnie w kwestii praw i obowiązków studenta oraz doktoranta.
Warto zauważyć, że osoby studiujące na studiach doktoranckich i podyplomowych nie są studentami w rozumieniu ustawy PSW, nie mieszczą się bowiem w ustawowej definicji studenta zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 18k PSW. Co więcej, w pkt 18l i 18m
wprowadzone zostały definicje uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych,
którymi są odpowiednio doktoranci i słuchacze. Powyższa prawidłowość wydaje się być
dodatkowo podyktowana wyszczególnieniem w ustawie PSW (art. 2 ust. 1 pkt 7–13)
każdego z rodzajów kształcenia. Zabieg ten podkreśla równocześnie odrębny czy wręcz
wyjątkowy charakter studiów podyplomowych. [JMr]
IV. W ustępie 2 § 1 analizowanego przepisu Regulaminu mowa jest o zasadach
i warunkach przyjęcia na studia. Uchwałodawca odwołuje się do ustawy PSW, a konkretnie do art. 169, w którym ustawodawca ramowo wskazał warunki, jakie muszą być
spełnione przez kandydatów na studia. Podkreślić należy, że w obecnym porządku prawnym wspomniany przepis zawiera jedynie ogólne zasady, jakie muszą być przestrzegane
w postępowaniu rekrutacyjnym. Warto również zwrócić uwagę na zawarte w nim kompetencje senatu uczelni, który został upoważniony do szczegółowego uregulowania
w drodze uchwały warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na studia. Niewątpliwie jest to przejaw realizacji konstytucyjnej zasady autonomii szkół
wyższych zawartej we wspomnianym wcześniej art. 70 ust. 5 Konstytucji RP i jej konkretyzacji w art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 PSW. [JMr]
V. Regulamin studiów nie statuuje wprost zasad i warunków przyjęć na studia
wyższe. Odsyła w tej kwestii do przepisów ustawy PSW oraz uchwał Senatu UWr.
Zgodnie z regulacją ustawową (art. 169), przyjęcie kandydata na studia może nastąpić
na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz na podstawie złożenia kompletu dokumentów w przypadku, gdy wstęp na studia wyższe jest wolny. Nadto, przyjęcie w poczet studentów może nastąpić przez przeniesienie studenta z innej uczelni,
w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni przyjmującej wyrażoną w drodze decyzji. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów określają uchwały Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie obowiązująca w Uczelni uchwała Nr 59/2014
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w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 zawiera przepisy szczegółowo określające zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów
pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych). Kandydat na studia, który jest zainteresowany ofertą dydaktyczną
Uczelni, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z obowiązującą uchwałą Senatu
w sprawie zasad i trybu rekrutacji i zweryfikować, czy spełnia warunki rekrutacji
w Uczelni. Rejestracja na studia odbywa się od kilku już lat wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnym na stronie
internetowej www.irka.uni.wroc.pl. Dopiero po ogłoszeniu list rankingowych komisje
rekrutacyjne przyjmują dokumenty w formie papierowej. W UWr, zgodnie z przedmiotową uchwałą, postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (§ 3 uchwały). Komisji rekrutacyjnej nie
powołuje się w przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzję w sprawie przyjęcia
na studia podejmuje wówczas dziekan wydziału na podstawie złożenia kompletu dokumentów (§ 5 uchwały). Zarówno decyzja komisji rekrutacyjnej, jak i decyzja dziekana
jest zaskarżalna odwołaniem odpowiednio do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 169 ust. 12 i 13 PSW).
W orzecznictwie sądowym i nauce prawa istnieje już pełna zgodność co do tego,
że rozstrzygnięcie właściwego organu szkoły wyższej o przyjęciu lub nieprzyjęciu na
I rok studiów jest decyzją administracyjną w rozumieniu KPA. Przyjęcie w poczet użytkowników zakładu publicznego, jakim jest uniwersytet, następuje w drodze aktu upoważnionego organu zakładu w formie decyzji administracyjnej. Kandydat, który nie
został przyjęty na studia, może złożyć odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu na studia.
Również kandydat, który otrzymał decyzję o przyjęciu na studia, ma prawo wniesienia
odwołania od decyzji. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (w przypadku odwołania od
decyzji komisji rekrutacyjnej) bądź Rektor (w przypadku odwołania od decyzji dziekana) zobowiązani są wówczas zbadać, czy istnieją przesłanki do uwzględnienia odwołania, określone w art. 169 ust. 14 PSW, a zatem, czy naruszono warunki i tryb rekrutacji
na studia. Podstawą zmiany decyzji może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. W odwołaniu należy wskazać, w jaki sposób wydający decyzję o nieprzyjęciu bądź przyjęciu naruszył obowiązujące zasady rekrutacji. [JAM]
VI. Z przepisu § 1 ust. 3 Regulaminu wynika zagadnienie, które może budzić kontrowersje (por. w tym zakresie uwagi dotyczące roty ślubowania). Pojawia się pytanie:
czy przyszły student może odmówić złożenia ślubowania z uzasadnionych powodów?
Czy np. powołanie się na swój światopogląd może uniemożliwić studentowi złożenie
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ślubowania? Skoro § 1 ust. 3 Regulaminu stanowi, iż nabycie praw studenta następuje
m.in. z chwilą złożenia ślubowania, to jego niezłożenie uniemożliwia przyjęcie danego
kandydata w poczet studentów UWr. [MS]
VII. W ustępie 3 § 1 Regulaminu mowa jest także o chwili, w której zakwalifikowany kandydat na studia staje się studentem UWr. Chwilą tą jest immatrykulacja i złożenie ślubowania przed Rektorem lub dziekanem. Jak już wcześniej wspomniano,
w art. 2 ust. 1 pkt 19 PSW ustawodawca zdefiniował pojęcie immatrykulacji, którą jest
akt przyjęcia w poczet studentów.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
już po zakończeniu immatrykulacji student, jak wskazuje Regulamin, otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, jeżeli dany wydział przewiduje dokumentację przebiegu
studiów w indeksie. Uregulowanie to w nieco zmienionej formie zostało przyjęte w dalszej części § 1 ust. 3 Regulaminu. Wynika ono z faktu, iż w § 1 ust. 11 uprawniono rady
wydziałów do rezygnacji z dokumentacji przebiegu studiów w indeksach na rzecz USOS.
W związku z tym w trakcie immatrykulacji osoby pragnące podjąć studia otrzymują wyłącznie legitymacje studenckie.
Mimo iż w obecnym porządku prawnym indeks nie jest obowiązkowo wydawany
studentowi, zasadne pozostaje przyjęcie, iż jest on, oprócz legitymacji studenckiej, jednym z dwóch podstawowych dokumentów poświadczających przynależność do wspólnoty studenckiej. Warto również dodać, iż zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 przywołanego wyżej
rozporządzenia student otrzymujący jeden lub oba dokumenty jest zobowiązany do pokwitowania ich odbioru, które jest przechowywane w jego aktach. [JMr]
VIII. Przyjęcie w poczet studentów UWr jest zdarzeniem powodującym powstanie specyficznej zależności typu zakład–użytkownik. Uniwersytet jest zakładem administracyjnym, powołanym do wykonywania zadań publicznych i uprawnionym do nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych. Z chwilą immatrykulacji i złożenia
ślubowania kandydat zostaje przyjęty w poczet studentów uczelni i staje się podmiotem
praw przysługujących użytkownikowi danego zakładu, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z aktów wewnątrzzakładowych, oraz podmiotem, na
który nałożone są obowiązki obciążające użytkowników danego zakładu (zob. uchwała
NSA z dnia 13 października 2003 r., OPS 5/03, Legalis nr 60999). Moment immatrykulacji połączonej ze złożeniem ślubowania następującej treści: „Wstępując do wspólnoty
akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego ślubuję uroczyście: – zdobywać wiedzę
i umiejętności, – postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi, – dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta” (por.
także § 120 Statutu) – jest chwilą, w której osoba nabywa prawa studenta. Kandydat,
który nie stawił się na immatrykulację, tych praw studenta nie nabywa. Kandydatów,
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którzy z uzasadnionych przyczyn nie stawili się na tę uroczystość, dziekan może dopuścić do immatrykulacji dodatkowej. Może mieć ona formę uproszczoną złożenia na ręce
dziekana, w wyznaczonym przezeń miejscu i czasie, ślubowania potwierdzonego pisemnym aktem (§ 3 załącznika nr 5 do Statutu). [JAM]
IX. W zdaniu trzecim § 1 ust. 3 Regulaminu mowa jest o indeksie, który stanowi
własność studenta, co jest konsekwencją regulacji pomieszczonej w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Regulacja ta jest dość istotna,
przyjęcie bowiem innego rozwiązania skutkowałoby powstaniem dodatkowego obowiązku po stronie studenta i administracji uczelni. Mianowicie w sytuacji, gdy dana
osoba przerywa studia, byłaby zobowiązana do zwrotu tego dokumentu, a uczelnia do
odnotowania stosownej zmiany w rejestrze wydanych indeksów i legitymacji studenckich, o których mowa w § 6 ust. 5 przywołanego rozporządzenia. [JMr]
X. Tradycyjne indeksy jeszcze do niedawna były oprócz legitymacji studenckiej
symbolem przynależności do społeczności studenckiej i wręczano je na uroczystej immatrykulacji. Papierowy indeks nadal służy do dokumentowania przebiegu studiów,
o ile na danym wydziale jest wymagany. Wówczas taki indeks wręczany na uroczystej
immatrykulacji pełni funkcję symbolicznego włączenia kandydata do społeczności studenckiej. Indeks stanowi własność studenta i nie podlega zwrotowi. Coraz częściej jednak papierowe indeksy zastępowane są przez tzw. elektroniczne indeksy. Właściwą
w tym zakresie uchwałę podejmuje rada wydziału, uwzględniając obowiązujące wymogi dokumentowania przebiegu studiów. Możliwość rezygnacji z papierowych indeksów
umożliwiły uczelniom przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Rozporządzenie to pozwoliło na
stosowanie wyłącznie elektronicznego rejestru ocen i zaliczeń. Takie rozwiązanie wprowadzone zostało m.in. na Wydziale Biotechnologii oraz Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii, gdzie przebieg studiów dokumentowany jest przy wykorzystaniu USOS.
[JAM]
XI. Legitymacja studencka jest dokumentem potwierdzającym status studenta. Po
immatrykulacji student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką według wzoru
określonego w obowiązujących aktach prawnych. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia: ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta,
przerwania studiów oraz skreślenia z listy studentów. Absolwent studiów pierwszego
stopnia ma prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku
ukończenia studiów. Tym samym student, który utracił prawo do posiadania legitymacji
studenckiej, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić UWr legitymację studencką. Natomiast w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student zobowiązany
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jest do niezwłocznego powiadomienia UWr o tym fakcie w formie oświadczenia, którego formularz jest dostępny w systemie USOS (zob. § 3 załącznika do zarządzenia
Nr 126/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.). Na cały okres studiów student otrzymuje jedną legitymację, a jedynie w przypadkach szczególnych, np.
zmiany danych, zagubienia, wydawana jest nowa Elektroniczna Legitymacja Studencka
(ELS) lub sporządzany jest jej duplikat. Legitymację taką stanowi plastikowa karta
z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Zawiera: zdjęcie,
dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem,
oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących studentom. Wzór ELS został
określony w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. [JAM]
XII. Legitymacja potwierdzająca status studenta, inaczej niż indeks będący jego
własnością, podlega zwrotowi w następujących sytuacjach:
3) zawieszenie w prawach studenta,
4) przerwanie studiów,
5) prawomocne skreślenie z listy studentów,
6) ukończenie studiów.
Uregulowania te, stosunkowo rygorystyczne, są zgodne z § 7 ust. 1−3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w § 7 ust. 2 in fine, zawarł wyjątek od
powyżej zarysowanej zasady, który został powtórzony w § 1 ust. 3 Regulaminu. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (zob. definicję zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 7 PSW)
zostali uprawnieni do zachowania legitymacji studenckich, pomimo nieposiadania statusu studenta, do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Z pewnością powyższa
regulacja była odpowiedzią na dotychczasową praktykę, w wyniku której nagminnie
zdarzały się przypadki, gdy w ostatnich miesiącach wzrastała liczba zagubionych przez
studentów legitymacji, co było podyktowane chęcią zachowania uprawnień przyznawanych na jej podstawie.
W tym kontekście dziwi zachowanie opisanego wyżej rygorystycznego uregulowania w stosunku do studentów studiów drugiego stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Legitymacja studencka to dokument posiadający ściśle określony termin ważności, który jest przedłużany po każdorazowym zaliczeniu semestrów, co szczegółowo
reguluje § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Innymi
słowy, po ukończeniu studiów legitymacja studencka i tak traci swą ważność, pozostając
jedynie – w przypadku elektronicznych legitymacji studenckich – bezwartościowym kawałkiem plastiku, bądź – w przypadku tradycyjnych „książeczkowych” legitymacji –
kawałkiem papieru posiadającym wyłącznie wartość sentymentalną, bynajmniej nie dla
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uczelni, która ją wydała. Warto również dodać, że nie stanowi obecnie problemu fakt, iż
analogiczne uprawnienia zachowują byli uczniowie (absolwenci) szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadpodstawowych, których ogólna liczba jest zdecydowanie większa, a przez to stanowią niewątpliwie większe obciążenie dla budżetu państwa niż liczba
absolwentów (magisterskich) uczelni wyższych.
Warto również dodać, że legitymacja studencka do ukończenia 26. roku życia jest
wyłącznym dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg w komunikacji zbiorowej.
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października
2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179,
poz. 1495 z późn. zm.) student korzysta z ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych oraz przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Dokumentem o podobnej mocy prawnej, potwierdzającym status studenta,
jest zaświadczenie wydawane przez dziekanaty. Jednak zaświadczenie takie nie daje prawa do korzystania z tzw. ulg studenckich.
Jeżeli zaś chodzi o prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej, to zostało ono uregulowane w art. 188 ust. 1 PSW. Prawo do korzystania
z tejże ulgi nie jest nierozerwalnie powiązane z legitymacją studencką, co oznacza, że
uprawnia do niej także inny dokument potwierdzający status studenta. [JMr]
XIII. Przepis § 1 ust. 4 mówi o przełożonym wszystkich studentów, którym jest
Jego/Jej Magnificencja Rektor (łac. regere oznacza rządzić, zatem rektor to zarządca
Uczelni). Rektor jest ustawowym, jednoosobowym organem uczelni. Jego pozycja
prawna została określona w licznych przepisach ustawy PSW. Najważniejszymi z nich
są: art. 60 ust. 6 PSW, w którym został on wymieniony jako jeden z monokratycznych
organów uczelni; następnie art. 61 ust. 6 PSW, gdzie przyznano mu kompetencję przewodniczącego senatu uczelni. Przede wszystkim jednak pozycję prawną rektora precyzuje art. 66 PSW, gdzie już w ust. 1 zapisano, że jest on przełożonym studentów i doktorantów uczelni. W związku z tym można stwierdzić, że art. 66 ust. 1 PSW został
implementowany do Regulaminu. Warto tutaj wyszczególnić również ust. 2 tegoż artykułu, gdzie ustawodawca przyznał domniemanie kompetencji na rzecz rektora uczelni.
Nie sposób zapomnieć o regulacjach zawartych w art. 75 ust. 3 i 76 ust. 6 ustawy
PSW. Przepisy te wprowadzają odmienną procedurę powołania i odwołania prorektorów
oraz prodziekanów do spraw studenckich. Zgodnie z nimi kandydaci na powyższe stanowiska muszą, przed powołaniem, uzyskać zgodę wyrażoną przez organy samorządu
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studenckiego. Ustawodawca w powyższych przepisach nie dopuścił możliwości blokowania przez organy samorządu studenckiego obsadzenia stanowiska prorektora/prodziekana do spraw studenckich, zastrzegając, iż milczenie organów samorządu studenckiego
oznacza brak zastrzeżeń co do kandydata na dane stanowisko.
W dalszej części komentowanego ust. 4 Regulaminu mowa jest o kolejnym przełożonym studentów – dziekanie. Wymienienie dziekana obok Rektora jest konsekwencją faktu, iż zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu podstawową jednostką organizacyjną w UWr
pozostaje wydział. Zastosowanie ma tutaj regulacja zawarta w zdaniu drugim wspomnianego wyżej art. 60 ust. 6 PSW, z której wynika, iż ustawodawca określił wprost
dziekana jako kierownika wydziału.
Ustawowa regulacja została, choć w nieco zmienionej formie, powtórzona w § 20
ust. 2 i 3 oraz § 25 ust. 1 i 7 Statutu. Z kolei w ust. 3 i 5 mowa jest o wymogach, jakie
musi spełnić kandydat na stanowisko dziekana i prodziekana. Analogiczne regulacje
dotyczące wymogów stawianych kandydatom na Rektora znajdują się odpowiednio
w § 19 ust. 3 Statutu.
W zdaniu drugim § 1 ust. 4 Regulaminu mowa jest o prawie Rektora i dziekana do
przekazania części swoich uprawnień pełnomocnikom, którzy są zwani odpowiednio:
prorektorami i prodziekanami. Znamienne, że przepisy Statutu wprowadzają ograniczenie powyższego uprawnienia. Zgodnie z § 19 ust. 2 i § 25 ust. 4 Statutu Rektor może
przekazać część swoich uprawnień maksymalnie 5 prorektorom, zaś dziekan maksymalnie 4 prodziekanom.
Z kolei w zdaniu trzecim § 1 ust. 4 Regulaminu mowa jest o wyłącznym prawie
dziekana do przekazania części swoich uprawnień organizacyjnych i dotyczących procesu kształcenia dyrektorowi (kierownikowi) jednostki dydaktycznej, prowadzącej samodzielnie odrębny kierunek studiów lub specjalność w ramach kierunku. By skomentować powyższy przepis, w pierwszej kolejności należy określić ogół uprawnień
dziekana. Następnie wyodrębnić uprawnienia dotyczące procesu kształcenia i spraw organizacyjnych, a więc takie, które mogą zostać przekazane osobom niebędącym prodziekanami.
Uprawnienia dziekana jako kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni zostały wyszczególnione zarówno w ustawie PSW, jak i w Statucie. Jeżeli chodzi
o ten ostatni akt prawny, najdonioślejszym przepisem jest § 26, w którym to szczegółowo, w sposób enumeratywny wymieniono dziekańskie uprawnienia. Niewątpliwie
uprawnieniami dotyczącymi procesu kształcenia i spraw organizacyjnych są te wymienione w § 26 ust. 2 pkt 1–2 i 7 oraz ust. 2 pkt 5–6 i 9 Statutu. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na regulację zawartą w komentowanym § 1 ust. 4 Regulaminu. Dziekan na mocy przywołanego przepisu może przekazać niektóre uprawnienia w sprawach
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organizacji i procesu kształcenia dyrektorowi instytutu (szczegółowe regulacje dotyczące instytutu znajdują się w § 34–35 Statutu, zaś dyrektora instytutu w § 36–39 Statutu),
kierownikowi katedry (szczegółowe regulacje dotyczące katedry znajdują się w § 42–43
Statutu, zaś kierownika katedry w § 44−46 Statutu) lub kierownika zakładu (szczegółowe regulacje dotyczące zakładu znajdują się w § 48 Statutu, zaś kierownika zakładu
w § 49–51 Statutu), jeżeli jednostki te prowadzą odrębny kierunek studiów lub specjalność w ramach danego kierunku. [JMr]
XIV. Obecnie UWr to placówka naukowa o kilkunastu kompleksowych specjalnościach. W jej ramach funkcjonuje 10 wydziałów oraz 2 jednostki organizacyjne innego rodzaju – Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska oraz Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Są to:
1) Wydział Biotechnologii,
2) Wydział Chemii,
3) Wydział Filologiczny,
4) Wydział Fizyki i Astronomii,
5) Wydział Matematyki i Informatyki,
6) Wydział Nauk Biologicznych,
7) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
8) Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
9) Wydział Nauk Społecznych,
10) Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
W Uczelni kształci się według stanu na dzień 30 listopada 2014 r. ponad 25 721
studentów. W grupie tej znajduje się 17 825 studentów studiów stacjonarnych oraz 7 041
studentów studiów niestacjonarnych. Uczelnia współpracuje z 1 865 nauczycielami akademickimi, wśród których jest 141 profesorów zwyczajnych (dane z Biuletynu Informacji Publicznej). Uniwersytet Wrocławski jest obecnie jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. [JAM, JMr]
XV. Ustęp 5 § 1 Regulaminu jest przepisem o charakterze proceduralnym. Oznacza to, że w swej materii reguluje postępowanie przed organami Uczelni. Postępowanie
to jest dwuinstancyjne, tzn. każdy student w sytuacji niezadowalającego go rozstrzygnięcia ma prawo do ponownego rozpatrzenia swojej sprawy przez organ odwoławczy
– organ II instancji. Organem I instancji jest dziekan, w którego imieniu może rozstrzygać także prodziekan na mocy odpowiedniego pełnomocnictwa. Organem odwoławczym (organem II instancji) jest Rektor, który może upoważnić do wydawania w jego
imieniu decyzji prorektora wyposażonego w stosowne pełnomocnictwo.
Użyte w § 1 ust. 5 Regulaminu sformułowanie „i innych rozstrzygnięć” wskazuje
na katalog otwarty. Innymi słowy, prawo do odwołania służy do wszelkich rozstrzygnięć
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kończących daną sprawę bez względu na ich nazwę, byleby dotyczyły studenta i były
objęte postanowieniami Regulaminu.
Warto jednak zadać pytanie, co w sytuacji gdy organem I instancji jest Rektor,
a nie dziekan. Wówczas nie ma zastosowania powyższy ust. 5 § 1 Regulaminu. Z pomocą przychodzi regulacja zawarta w art. 207 ust. 2 PSW. Na jej podstawie do decyzji Rektora (prorektora) wydanych w I instancji stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 KPA, co
oznacza, że od decyzji tych przysługuje tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Literalne brzmienie art. 207 ust. 2 PSW wskazuje, że wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy przysługuje wyłącznie od decyzji. Jednak mając na uwadze zasadę ratio est anima legis (łac. sensem prawa/ustawy jest jego dusza), należy przyjąć, iż przysługuje on
również od innych niż decyzja rozstrzygnięć w sprawach studenckich. Z przywołanej
zasady, stosowanej w trakcie dekodowania teksu prawnego (badania, czy dana norma
prawna ma zastosowanie do konkretnej sytuacji), wynika, że nie wystarczy kierować się
wyłącznie literalnym brzmieniem przepisów, lecz należy oprzeć się na celowości powstania danej regulacji i przez ten pryzmat wyinterpretować normę prawną z danego
przepisu. Zważywszy na postanowienia art. 127 § 3 KPA in fine, należy przyjąć, iż do
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy
regulujące procedurę odwoławczą od rozstrzygnięć dziekana. [JMr]
XVI. W przepisie § 1 ust. 6–8 uregulowano powołanie, zmianę oraz obowiązki
opiekuna roku lub opiekunów grup studenckich. Już na wstępie należy podkreślić, że
umiejscowienie instytucji opiekuna roku (grupy) wyłącznie w przepisach Regulaminu,
a nie w Statucie stanowi pewną niekonsekwencję uchwałodawcy i znacząco deprecjonuje rangę tej instytucji. W myśl art. 17 PSW sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie powinny być określane w jej statucie. Tak więc brak wyodrębnienia tychże kwestii w Statucie stanowi poważny błąd legislacyjny. Obecna
regulacja nie tylko znacząco obniża klarowność unormowań zawartych w § 1 Regulaminu, który jest nadmiernie rozbudowany i zawiera niepowiązane ze sobą regulacje, ale
również wpływa na spadek przejrzystości tego aktu prawnego.
Stosownie do brzmienia ust. 6 § 1 Regulaminu dziekan może powołać opiekuna
roku lub grupy. Oznacza to, że kwestia powołania bądź zaniechania tego jest uprawnieniem dziekana o charakterze dyskrecjonalnym. Innymi słowy, dziekan posiada tutaj
tzw. luz decyzyjny – jest to jego uprawnienie, a nie obowiązek. W ustępie tym ograniczono również krąg podmiotów, spośród których dziekan może powołać opiekuna roku
bądź grupy. Zgodnie z nim opiekun może zostać powołany wyłącznie spośród grona
nauczycieli akademickich. Ustawa PSW nie wprowadza typowej definicji pojęcia „nauczyciel akademicki”, poprzestając wyłącznie na regulacjach zawartych w art. 107–108
i 110. Przykładowo ustawodawca do nauczycieli akademickich zalicza: pracowników
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naukowo-dydaktycznych i naukowych, którzy są zatrudnieni na stanowiskach profesora
zwyczajnego, nadzwyczajnego, wizytującego czy też adiunkta bądź asystenta. Podobna
regulacja znajduje się w § 83 Statutu. Powyższe stwierdzenia są o tyle istotne, iż pokazują, że regulacja ta uniemożliwia powołanie opiekuna roku (grupy) spośród kręgu innych podmiotów niż nauczyciele akademiccy, np. doktorantów, studentów czy pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. Podkreślić należy, że dziekan
może powołać opiekuna roku (grupy) wyłącznie spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, którego jest kierownikiem. Oznacza to również, że opiekunem
roku (grupy) nie może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w ogólnouczelnianej
jednostce organizacyjnej bezpośrednio podległej Rektorowi (prorektorowi).
Warto zauważyć, że opiekun roku (grupy) jest powoływany na mocy innego niż
Statut wewnątrzuczelnianego aktu prawnego, stanowiącego jednocześnie wyłączną podstawę jego działania, tj. Regulaminu. Specyficzna pozostaje również procedura jego powołania oraz zmiany. W § 1 ust. 6 i 7 Regulaminu został ustanowiony obowiązek dziekana do zasięgnięcia opinii „właściwego organu samorządu studenckiego”. Regulacja ta
nie wskazuje konkretnego organu władnego do wydania opinii przy powołaniu lub zmianie opiekuna roku (grupy). Ze względu na fakt, iż samorząd studencki działa niezależnie
od organów w Uczelni, należy sięgnąć do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (zob. załącznik do uchwały Nr 144/2013 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zgodności regulaminu Samorządu
Studentów z ustawą i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej regulaminem
samorządu studenckiego). W § 6 i 7 przywołanego aktu prawnego wymieniono organy
samorządu studenckiego działające w UWr. Kompetencje tychże organów zostały opisane w § 8–30 regulaminu samorządu studenckiego oraz w jego załącznikach. Jednakże
regulamin samorządu studenckiego milczy w sprawie przyznania kompetencji, o której
mowa w § 1 ust. 6 i 7 Regulaminu studiów, któremukolwiek z organów samorządu studenckiego. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że unormowanie regulaminowe w tym
zakresie jest martwe, skoro nie ma wprost wskazanego organu samorządu studenckiego,
który byłby kompetentny do udzielenia dziekanowi opinii w sprawie powołania opiekuna roku.
Jedynie przy wykorzystaniu wykładni systemowej można dokonać „ożywienia”
przepisu § 1 ust. 6 i 7 Regulaminu. I tak na jej podstawie najbardziej kompetentnym
organem samorządu studenckiego, w przypadku inicjatywy do powołania opiekuna
roku, wydaje się być starosta roku, gdyż jest on stosownie do § 26 pkt 1 regulaminu samorządu studenckiego reprezentantem studentów roku, w związku z czym to jego można uznać za osobę uprawnioną do zaopiniowania dziekanowi powołania opiekuna roku.
Jednakowoż, przepisy § 25 ust. 2 pkt 1 regulaminu samorządu studenckiego przyznały

39

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

domniemanie kompetencji w sprawach organizacyjno-technicznych staroście grupy,
a kwestia zasięgnięcia opinii w sprawie powołania opiekuna roku z pewnością do takich
należy. W związku z tym, na tej podstawie on również może być uznany za organ właściwy do złożenia dziekanowi opinii w sprawie powołania opiekuna roku.
Kolejnym organem samorządu studenckiego, który również wydaje się być właściwy do zaopiniowania kandydata na opiekuna roku, jest Zebranie studentów grupy.
Posiada ono, na podstawie § 10 regulaminu samorządu studenckiego, domniemanie
kompetencji na rzecz danej grupy oraz wyłączną kompetencję do wyboru starosty grupy.
Konkludując, trzeba powiedzieć, iż niedookreślenie organu samorządu studenckiego,
o jakim jest mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu, powoduje dużą rozbieżność w kwestii uznania za właściwy organu samorządu studenckiego, do którego dziekan zwracałby się
o opinię przy powołaniu opiekuna roku. Zaznaczyć należy, że to niedoprecyzowanie
przepisów w zakresie zasięgnięcia opinii organów samorządu studenckiego wskazuje, iż
opinia ta w żaden sposób nie jest wiążąca dla dziekana. [JMr]
XVII. Jak wynika z obowiązującej procedury (§ 1 ust. 7 Regulaminu), odwołanie
opiekuna roku jest dokonywane na wniosek organu samorządu studenckiego, konkretniej jednego z wyżej wymienionych i w porozumieniu z dyrektorem (kierownikiem)
jednostki dydaktycznej. Jest ono więc bardziej rozbudowane niż instytucja powołania
opiekuna roku. Zaznaczyć trzeba, że brak wniosku stosownego organu samorządu studenckiego nie uniemożliwia odwołania bądź zmiany opiekuna roku. Braku wniosku, na
podstawie którego dziekan wszczyna procedurę odwołania opiekuna roku, nie należy
traktować jako bezwzględnego wymogu mogącego zablokować odwołanie bądź zmianę
na tym stanowisku, ale raczej jako sygnał samorządu studenckiego informujący o nienajlepszej współpracy na linii studenci–opiekun roku. Pamiętać należy, że na podstawie
§ 1 ust. 4 Regulaminu przełożonym pracowników i studentów na wydziale jest dziekan
i choćby z tego już względu może on w dowolnym czasie wszcząć procedurę zmiany
bądź odwołania opiekuna roku, a więc nawet przy braku wniosku organu samorządu
studenckiego.
Niestety, podobnie jak w przypadku powołania opiekuna roku, tak i tutaj uchwałodawca akademicki nie zdecydował się na dookreślenie, jaki organ samorządu studenckiego jest kompetentny do zawnioskowania o odwołanie opiekuna roku (grupy). W tym
przypadku, podobnie jak w kwestii powołania opiekuna roku, najbardziej kompetentnymi organami do złożenia dziekanowi wniosku o odwołanie opiekuna roku są organy
wymienione przy okazji omawiania § 1 ust. 6 Regulaminu, a więc starosta roku, starosta
grupy, Zebranie studentów grupy. [JMr]
XVIII. Paragraf 1 ust. 8 Regulaminu studiów enumeratywnie wymienia obowiązki opiekuna roku. Są nimi zarówno szeroko rozumiane doradztwo prawne dotyczące nie
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tylko informowania o prawach i obowiązkach studentów, jak i udzielanie porad w sprawach związanych z przebiegiem studiów. Kolejnym obowiązkiem opiekuna roku jest
funkcja informacyjno-medialna, przejawiająca się we współpracy z organami samorządu studenckiego oraz z komórkami organizacyjnymi Uczelni. Można zaryzykować
stwierdzenie, że na podstawie § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu opiekun roku uzyskał prawo
do arbitrażu na linii samorządu studenckiego i jednostek organizacyjnych uczelni – wydziału, instytutów, katedr i zakładów. Powyższy katalog obowiązków opiekuna roku jest
katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że nie jest możliwe nałożenie przez dziekana dodatkowych obowiązków na opiekuna roku, co jak wspomniano wcześniej, nie pozwala
na rozszerzenie jego kompetencji. [JMr]
XIX. W ust. 9 § 1 uchwałodawca akademicki doprecyzował podmiotowy zakres
obowiązywania Regulaminu. Przepisy tego wewnątrzuczelnianego aktu obowiązują zarówno studentów, jak i pracowników uczelni, doktorantów i inne osoby prowadzące zajęcia, niekoniecznie dydaktyczne, w UWr. [JMr]
XX. Ustęp 10 § 1 Regulaminu jest w bardzo wyraźny sposób powiązany z § 1
ust. 9 tego aktu prawnego. Spowodowane jest to faktem, iż jego adresatami nie są studenci, lecz niezdefiniowana grupa „osób uczestniczących w procesie kształcenia”. Nie
rozwijają powyższego pojęcia ani przepisy wewnątrzuczelniane Regulaminu i Statutu,
ani powszechnie obowiązującej ustawy PSW. Pewne regulacje zawarto w § 23 ust. 1
Statutu, który stanowi o obowiązku czuwania przez radę wydziału „nad poziomem i rozwojem uprawianych na wydziale nauk oraz nad procesem kształcenia”. Jednak pomimo
treści powyższego przepisu należy stanowczo podkreślić, że błędne byłoby twierdzenie,
iż możliwe jest utożsamianie osób uczestniczących w procesie kształcenia z członkami
rad wydziałów. Wynika to z faktu, że w skład rad wydziałów wchodzą również (zgodnie
z § 22 ust. 1 pkt 4 lit. b i c Statutu) wybrani przedstawiciele studentów oraz pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi, ergo osoby,
które bądź uczestniczą w procesie kształcenia w sposób bierny (studenci), bądź ich
udział w tymże procesie jest znikomy – ograniczony wyłącznie do działań administracyjno-usługowych. Z tego też powodu wydaje się trafne przyjęcie tezy, iż osobami
uczestniczącymi w procesie kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu, są
przede wszystkim pracownicy dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni i naukowi, a także
doktoranci prowadzący zajęcia ze studentami. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że
to właśnie do tejże grupy osób należy odnieść obowiązek podejmowania określonych
przedsięwzięć na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w UWr. Warto również dodać, iż normę zawartą w § 1 ust. 10 Regulaminu, z uwagi na niski stopień konkretyzacji (zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej), należy traktować
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jako normę o charakterze programowym. Niemożliwe jest bowiem na jej podstawie dekodowanie obowiązku podjęcia konkretnych działań. [JMr]
XXI. Komentowany ust. 11 § 1 Regulaminu wprowadza możliwość dokumentacji
przebiegu studiów przy użyciu USOS. Podkreślić należy, iż nie jest to obowiązek, ale
autonomiczna decyzja danej rady wydziału. Przepisy wymagają, by w sytuacji podjęcia
przez radę wydziału stosownej uchwały uwzględniała ona wymogi dokumentowania
przebiegu studiów. Wymogi te zostały uregulowane w przywołanym wcześniej rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. W § 10 ust. 2 rozporządzenia uregulowano, iż możliwa jest, oprócz indeksu, elektroniczna forma dokumentacji przebiegu
studiów, a w § 11 szczegółowo wymieniono dokumenty potwierdzające przebieg studiów, np. protokoły zaliczenia przedmiotu sporządzane w postaci wydruków elektronicznych czy pracę dyplomową składaną w formie papierowej oraz elektronicznej.
[JMr]
§ 2. [Reprezentacja studentów]
1. Wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy samorządu studenckiego.
2. Samorząd studencki działa na podstawie Ustawy i zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Organy samorządu studenckiego są uprawnione do wyrażania stanowiska we
wszystkich sprawach dotyczących studentów oraz podejmowania działań w sprawach określonych w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Reprezentantem roku lub grupy jest starosta roku lub grupy. Sposób wyboru
starosty, jego uprawnienia i obowiązki określa regulamin samorządu studenckiego.
I. Samorząd studencki UWr tworzą wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (§ 7 ust. 2 Statutu). Oznacza to, że
każdy student jest członkiem samorządu studenckiego, a samorząd studencki to wszyscy
studenci danej uczelni. Reprezentantem ogółu studentów tworzących samorząd studencki
są jego organy, które jednocześnie są jedynymi przedstawicielami środowiska studenckiego na terenie Uczelni i poza nią. Przy czym na każdej uczelni struktura, kompetencje
samorządu, liczba członków jest odmienna, ustalana indywidualnie. Samorząd studencki
działa na podstawie ustawy PSW, zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Samorządu
Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest załącznikiem do uchwały Nr 144/2013
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Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zgodności
regulaminu Samorządu Studentów z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem
Uniwersytetu Wrocławskiego. Warto nadmienić, że samorząd działa niezależnie i jest
apolityczny. Komentowany przepis Regulaminu jest do pewnego stopnia powtórzeniem
art. 202 ust. 3 ustawy PSW: „Samorząd studencki działa na podstawie ustawy i uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd studencki działa zgodnie
ze statutem uczelni”. Podobieństwo dotyczy źródeł i podstaw działania, jakimi są ustawa
oraz statut. Do podstaw prawnych działania samorządu ustawa zalicza również regulamin
samorządu studenckiego, który jest aktem prawnym ustanowionym w drodze uchwały
przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu, a który zawiera szczegółowe zasady
organizacji, tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Integralną częścią ww. Regulaminu
jest Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów, Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Regulamin Samorządu Mieszkańców Domów
Studenckich oraz Regulamin Sądu Koleżeńskiego. Siedziba samorządu mieści się w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Uniwersyteckiej 19/20 we Wrocławiu. [JAM]
II. Samorząd studencki działa na podstawie kilku aktów prawnych, w tym w szczególności w oparciu o ustawę PSW oraz własny regulamin i Statut. Podkreślenia wymaga
fakt, że nie są to jedyne akty prawne regulujące pracę samorządu studenckiego, należą
do nich też m.in. przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.).
Organy samorządu studenckiego wyposażone są w kompetencje określone w przepisach prawa. Każdy organ tego samorządu powoływany jest do wykonywania zadań
określonych w poszczególnych przepisach normujących jego działalność, przy czym organy tego samorządu mogą być jednoosobowe i kolegialne. Działają na szczeblu uczelnianym i wydziałowym. W Uczelni kolegialnymi organami samorządu studenckiego są:
1) Zebranie studentów grupy, 2) Zebranie studentów roku, 3) Zgromadzenie Kierunku,
4) Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, 5) Parlament Studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego, 6) Zarząd Uczelniany, 7) Rada Mieszkańców Domu Studenckiego,
Zgromadzenie Mieszkańców Domu Studenckiego, Sąd Honorowy przy Radzie Mieszkańców, 8) Sąd Koleżeński przy Samorządzie, 9) Odwoławczy Sąd Koleżeński
(zob. § 6 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego). Natomiast
organami jednoosobowymi Samorządu Studentów są: 1) Starosta grupy, 2) Starosta
roku, 3) Starosta kierunku, 4) Starosta wydziału, 5) Przewodniczący Samorządu,
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6) Przewodniczący Adwokatury Studenckiej, 7) Przewodniczący Rady Mieszkańców
Domu Studenckiego (zob. § 7 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego). Członkami organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
są studenci wybierani zgodnie z ordynacją wyborczą określoną w rozdziale VI Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Każdy student posiada
czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu.
Kompetencje organów samorządu studenckiego można podzielić na: stanowiące,
reprezentacyjne, opiniujące i kontrolne. Spośród nich najważniejszą grupą są kompetencje opiniujące. Zgodnie z przepisami komentowanego Regulaminu organy samorządu
studenckiego zostały uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów oraz podejmowania działań w sprawach określonych w regulaminie samorządu studenckiego. Samorząd przy tym działa w interesie studentów i broni ich
praw.
Organy samorządu studenckiego mogą niezależnie od władz uczelni i innych organów podejmować decyzje. Wyrazem tej samodzielności, jak słusznie zauważył Sąd
Najwyższy, jest możliwość złożenia skargi do NSA w trybie i na zasadach określonych
w procedurach: administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Można więc stwierdzić, jak
konkluduje Sąd Najwyższy, że organ samorządu studenckiego stanowi część tego samorządu, rozumianego jako zespół ludzi wyodrębniony organizacyjnie, charakteryzujący
się posiadaniem własnych kompetencji, samodzielnością, możliwością podejmowania
działań w sprawach z zakresu ich ustawowych uprawnień i obowiązków (por. uchwała 7
sędziów SN z dnia 10 lutego 2000 r., III CZP 29/99, Legalis nr 46055).
W kontekście przepisów regulujących funkcjonowanie organów samorządu studenckiego warto również zwrócić uwagę na treść art. 207 § 1 ustawy PSW, który stanowi, iż w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz
samorządu studenckiego stosuje się odpowiednio przepisy KPA oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. [JAM, MS]
III. Przepis § 2 ust. 1 Regulaminu, który traktuje o samorządzie studenckim, nie
wyjaśnia inicjalnie, czym jest samorząd studencki, kto go tworzy i jakie posiada kompetencje oraz organy. Istnienie samorządu studenckiego zostało określone wprost
w art. 202−207 PSW oraz w § 125 Statutu. Zarówno PSW, jak i Statut milczą w kwestii
organów samorządu studenckiego. Zakres normodawczy powyższych aktów prawnych
ogranicza się wyłącznie do szczegółowego sprecyzowania pojęcia samorządu studenckiego i organizacji studenckiej.
Organy samorządu studenckiego dzielą się na kolegialne oraz jednoosobowe i zostały enumeratywnie wymienione w regulaminie samorządu studenckiego (zob. § 6 i 7).
Przepis § 2 ust. 1 Regulaminu rozpoczyna się od zastrzeżenia, iż organy samorządu
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studenckiego są jedynym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. Owa wyłączność
kompetencyjna jest powtórzeniem regulacji zawartych w art. 202 ust. 2 PSW, jak również w § 125 ust. 1 Statutu oraz w § 2 ust. 3 regulaminu samorządu studenckiego. [JMr]
IV. Przepis § 2 ust. 2 Regulaminu wprowadza odwołanie do PSW i do Statutu.
Jest to wynikiem regulacji zawartej w art. 202 ust. 3 PSW, gdzie precyzyjnie określono
szczegółową podstawę do działania samorządu studenckiego w uczelniach. Podstawa
tam zawarta została powtórzona w § 2 ust. 1 i 2 regulaminu samorządu studenckiego.
Warto również pamiętać o regulacji zawartej w § 125 ust. 5 Statutu, gdzie rozwinięto
powyższe postanowienia, o czym mowa niżej. Zaznaczyć należy, że przepis ten jest
konsekwencją hierarchicznej struktury prawa polskiego, na której czele stoi Konstytucja RP, poniżej ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe, dalej akty wykonawcze – rozporządzenia, a poniżej nich inne akty wydane na podstawie powyższych przepisów. Wszystkie akty prawne pozostające poniżej Konstytucji RP muszą pozostać z nią
w zgodzie.
Do aktów prawnych najniższego szczebla, a więc wydanych na podstawie przepisów ustawy, ale niebędących rozporządzeniami ani też innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi, należy m.in. Statut, który jest, nie wliczając PSW, najistotniejszym aktem prawnym w UWr. Moim zdaniem oznacza to, że wszystkie pozostałe
akty prawne obowiązujące w Uczelni, w tym wszelkie regulaminy muszą być z nim
zgodne, w przeciwnym wypadku nie mogą być zatwierdzone przez uczelniany organ
uchwałodawczy – Senat Uniwersytetu Wrocławskiego. W przypadku organów samorządu studenckiego obowiązek ten został dodatkowo uwidoczniony przez wyrażenie go
wprost i to zarówno w § 125 ust. 5 Statutu, jak i § 48 regulaminu samorządu studenckiego. [JMr]
V. Samorząd studencki nie posiada osobowości prawnej. Posiada natomiast zdolność sądową, czyli może pozywać i być pozywanym. Taka teza ma z punktu widzenia
funkcjonowania samorządu studenckiego bardzo doniosłe znaczenie. Po pierwsze podkreślenia wymaga fakt, że organy samorządu przejawiają aktywność w obrocie prawnym, w tym o charakterze cywilnoprawnym. W związku z tym powinny posiadać stosowną ochronę prawną. Po drugie, w związku z faktem, że występują one w obrocie
cywilnoprawnym konieczne staje się zapewnienie ochrony podmiotom wchodzącym
w relacje o charakterze cywilnoprawnym z organami samorządu studenckiego. A co za
tym idzie, zdolność sądowa w tej sytuacji pozwala zabezpieczyć interes podmiotów mających relacje cywilnoprawne z samorządem studentów w zakresie ich ustawowych
uprawnień (zob. uzasadnienie uchwały 7 sędziów SN z dnia 10 lutego 2000 r., III CZP
29/99, Legalis nr 46055).
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Osobowość prawną posiada natomiast Parlament Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej, który tworzą przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. To właśnie do tego podmiotu stosuje się odpowiednio niektóre przepisy prawa o stowarzyszeniach. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego jest organem nadzorującym
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. [MS]
VI. Ustęp trzeci § 2 Regulaminu jest rozwinięciem ustępu pierwszego i jest w nim
mowa o uprawnieniu organów samorządu studenckiego do wyrażania stanowiska we
wszystkich sprawach dotyczących studentów oraz podejmowania działań w sprawach
określonych w regulaminie samorządu studenckiego. Sytuację taką przewidziano w § 23
ust. 2 pkt 3 Statutu, gdzie uregulowano zasadę uchwalania planu studiów m.in. po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego.
Właściwym organem samorządu studenckiego, którego opinii należy zasięgnąć,
jest Zgromadzenie Kierunku (§ 12 pkt 1 regulaminu samorządu studenckiego). Warto dodać, że według pkt 2 powyższego przepisu organ ten posiada również domniemanie kompetencji do wyrażania stanowiska w sprawach dotyczących danego kierunku studiów.
Niestety w komentowanym przepisie brak jest regulacji odnośnie do szczegółowej procedury wyrażania swojego stanowiska przez organy samorządu studenckiego
w danej sprawie. Przepis też milczy w kwestii mocy prawnej przyjętego przez nie stanowiska. [JMr]
VII. Do statutowych działań organów samorządu studenckiego UWr należy m.in.
prowadzenie działalności w zakresie spraw dotyczących studentów, a w szczególności
kulturalnych i socjalno-bytowych. Ta działalność samorządu realizowana jest m.in.
przez uczestniczenie członków samorządu studenckiego w radach wydziału i senacie
uczelni. Ich udział zagwarantowany jest ustawowo i wygląda następująco: przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie uczelni nie może być mniej niż 20%. Liczbę tę
ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że studenci
i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych
grup (art. 61 ust. 3 PSW). Podobne uregulowanie obejmuje udział przedstawicieli studentów i doktorantów w radach wydziału, w których również nie może być on mniejszy
niż 20% (art. 67 ust. 4 PSW). Pomimo że nie jest to znaczący, większościowy udział, to
jednak obecność przedstawicieli studentów i doktorantów gwarantuje, że wszelkie podejmowane uchwały przez organy uczelni odbywają się przy współudziale i za wiedzą
tych reprezentantów. Ponadto, jednym z ważnych uprawnień samorządu studenckiego
jest wpływanie na treść regulaminu studiów w uczelni. Zgodnie z postanowieniami
art. 161 ust. 1 PSW uczelniany organ uchwałodawczy samorządu wyraża zgodę na treść
uchwalonego przez senat uczelni regulaminu studiów. Weto samorządu uniemożliwia
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wprowadzenie w życie nowego regulaminu i może być odrzucone przez senat jedynie
uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów statutowego składu senatu. [JAM]
VIII. Akademickie akty prawne statuują zasadę, że to organy samorządu studenckiego zostały uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach studenckich. Są to: Regulamin studiów, Statut Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w § 4 stanowi,
że samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw dotyczących studentów, w szczególności socjalnych i kulturalno-bytowych. Sprzyja aktywności ruchu naukowego,
oświatowego, turystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego. Rozdziela środki przeznaczone przez Uczelnię na cele studenckie. Są to obowiązki samorządu studenckiego, przy
których wykonywaniu obligatoryjnie samorząd kieruje się dobrem i interesem studentów oraz dobrem Uniwersytetu.
Jeżeli zaś idzie o wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących ogółu
studentów, to kompetentny w tym zakresie jest, w związku z brzmieniem art. 203 pkt 2
PSW, wyłącznie Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. [MS]
IX. Komentowany przepis § 2 ust. 4 ustanawia reprezentantów roku lub grup,
którymi są odpowiednio starosta roku lub grupy. Dziwi jednak pominięcie w tym ustępie
innych, równie ważnych organów samorządu studenckiego, np. starosty wydziału i kierunku. Co do wyboru starostów i szczegółowego zakresu ich kompetencji, to w Regulaminie zapisano odniesienie do regulaminu samorządu studenckiego. Idąc w ślad za tamtejszymi postanowieniami, starostę grupy wybiera Zebranie ogólne grupy (§ 10), zaś
starostę roku – Zgromadzenie ogólne roku (§ 11). Ich kompetencje zostały sprecyzowane odpowiednio w § 25 (starosta grupy) oraz § 26 (starosty roku) regulaminu samorządu
studenckiego. [JMr]
X. Organem samorządu studentów na poziomie wydziałowym jest starosta roku
lub grupy. Dodać trzeba, że jest to organ jednoosobowy, mimo że komentowany Regulamin tego nie opisuje. Warto zaznaczyć, że na poziomie wydziałowym istnieje ponadto
funkcja starosty kierunku oraz starosty wydziału (§ 7 regulaminu samorządu studenckiego). Szczegółowe zasady dotyczące sposobu wyboru starosty, jego uprawnienia i obowiązki określa Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Starosta występuje jako reprezentant: grupy, roku, kierunku i wydziału. Przepis § 2 ust. 4
Regulaminu jest dość nieszczęśliwie sformułowany, albowiem nie wiadomo, do wyboru
którego starosty odsyła Regulamin. Natomiast regulamin samorządu studenckiego rozwiązuje ten problem, stanowiąc o procedurze wyboru każdego ze starostów oraz wskazując ich kompetencje.
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Starosta grupy: wybierany jest przez Zebranie ogólne grupy, w zakresie swoich
kompetencji jest reprezentantem grupy i współpracuje ze starostą roku, a w szczególności załatwia wszelkie sprawy organizacyjno-techniczne związane z prowadzeniem zajęć
grupy oraz podejmuje inne działania podyktowane zadaniami Samorządu.
Starosta roku: wybierany jest przez Zebranie ogólne roku, a do zakresu jego kompetencji należy m.in.: reprezentowanie studentów roku, występowanie do rady wydziału
lub instytutu o zmianę wykładowcy lub prowadzącego ćwiczenia, uczestniczenie na
wniosek studenta w egzaminie lub zaliczeniu komisyjnym, współpraca z opiekunem
roku i podejmowanie innych działań podyktowanych zadaniami Samorządu.
Starosta kierunku: wybierany przez starostów lat, z którymi wspólnie tworzy Zebranie Kierunku, a w zakresie jego kompetencji jest zwoływanie Zebrania Kierunku,
jego reprezentacja i wykonywanie postanowień Zebrania Kierunku.
Starosta wydziału: wybierany jest w wyborach bezpośrednich i tajnych, w których czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy studenci. Wchodzi on w skład samorządu szczebla uczelnianego, w tym w skład Parlamentu Studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego. Do jego kompetencji należy: reprezentacja studentów wydziału wobec
władz wydziału, Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestniczenie na wniosek studenta w egzaminie lub zaliczeniu komisyjnym, przekazywanie wniosków i postulatów do władz wydziału, a także branie udziału w pracach Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. [JAM, MS]
§ 3. [Uczelniane organizacje studenckie]
Uczelniane organizacje studenckie mogą występować z wnioskami do organów samorządu studenckiego oraz do władz Uczelni w sprawach dotyczących studiów.
I. Zgodnie z treścią tego paragrafu w sprawach dotyczących studiów organizacje
studenckie zostały uprawnione do występowania z wnioskami do organów samorządu
studenckiego i władz Uczelni. W ramach tego opracowania warto dłużej zatrzymać się
nad pojęciem uczelnianych organizacji studenckich. Mianowicie podstawą prawną ich
działania jest swoista konstytucja szkolnictwa wyższego – ustawa PSW. Przepis art. 204
ust. 1 cytowanej ustawy przyznaje prawo podmiotowe zarówno studentom, jak i doktorantom do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności
w kołach naukowych, zespołach artystycznych oraz sportowych. Należy podkreślić więc,
że w konstytucji szkolnictwa wyższego ustawodawca nie przewidział miejsca dla definicji uczelnianych organizacji studenckich, ograniczając się jedynie do wskazania, jakie
podmioty mogą zrzeszać się w ramach tych organizacji (studenci i doktoranci), na jakich
zasadach następować może owo zrzeszenie (zasada dobrowolności) oraz wymienione
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zostały przykładowe uczelniane organizacje studenckie (koła naukowe, stowarzyszenia,
zespoły artystyczne i sportowe). [KM]
II. W celu ustalenia dokładniejszego statusu uczelnianych organizacji studenckich należy posiłkować się ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). Ustawa ta wprowadza bowiem definicję organizacji pozarządowej. Jest to definicja uniwersalna, do której odwołują się często inne ustawy, np. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), która stanowi: „Organizacjami
pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem
ust. 4”. Uczelniane organizacje studenckie nie posiadają statusu osób prawnych (zob.
§ 30 ust. 1 zarządzenia nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca
2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń
w Uniwersytecie Wrocławskim). Jednakże organizacjami pozarządowymi są nie tylko
podmioty posiadające osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie
mają. Tym samym, jako że uczelniane organizacje studenckie nie są jednostkami sektora
finansów publicznych (zob. art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz ponieważ są podmiotami niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku – nie mogą prowadzić żadnej działalności zarobkowej
i uzyskiwać w ten sposób środków na wykonywanie swoich zadań (zob. § 30 ust. 2 zarządzenia nr 92/2014 Rektora). Bez wątpienia można tym organizacjom nadać status
organizacji pozarządowych, tym bardziej że przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odmawiają nadania tego statusu partiom politycznym, związkom zawodowym i organizacjom pracodawców, samorządom zawodowym oraz fundacjom utworzonym przez partie polityczne.
W ramach uczelnianych organizacji studenckich osoby do nich należące (studenci, doktoranci) mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, zdobywać umiejętności
i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin nauki przez realizację celów statutowych tych
organizacji. Częstą formą uczestnictwa są szkolenia, panele dyskusyjne, szkoły naukowe, sympozja oraz konferencje naukowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym.
Członkowie tych organizacji pogłębiają swoją wiedzę, prowadząc rozmaite badania naukowe, w ramach których wydawane są publikacje czy też organizowane szkolenia
i warsztaty naukowe. W ramach uczestnictwa w uczelnianych organizacjach odbywają
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się akcje charytatywne, wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, imprezy sportowe oraz inne
liczne wydarzenia kulturalne. [KM]
III. Uczelniane organizacje studenckie podlegają swoistemu reżimowi prawnemu
przejawiającemu się m.in. w obowiązkowej rejestracji tych organizacji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich (art. 205 ust. 1 PSW). Wspomniany rejestr jest jawny,
a z obowiązku rejestracji są zwolnione tylko organizacje studenckie (np. stowarzyszenia
lub stowarzyszenia zwykłe) działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.). Organem
prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest rektor. Wpisu lub odmowy wpisu dokonuje rektor w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w trybie przepisów
KPA (art. 205 ust. 2 PSW). Z kolei od decyzji ministra przysługuje skarga do WSA.
Natomiast warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej
statutu z przepisami prawa i statutem uczelni (art. 205 ust. 3 PSW). Do rektora należą
także wszelkie kompetencje nadzorcze w zakresie działalności i funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich. W ramach tych kompetencji może on m.in. uchylić
uchwałę uczelnianej organizacji studenckiej, jeśli stwierdzi jej niezgodność z przepisami prawa, statutem uczelni lub statutem tej organizacji (art. 205 ust. 4 PSW). Z tego
przepisu należy domniemywać obowiązek przedkładania przez organizacje rektorowi
nie tylko statutu lub innych aktów założycielskich, ale także podejmowanych przez organy kolegialne tych organizacji uchwał. W innym przypadku ów przepis byłby przepisem martwym i niefunkcjonującym w praktyce. Natomiast w przypadku, gdy uczelniana
organizacja studencka rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawowe, uczelni lub
swój statut, rektor może wnioskować do senatu uczelni o rozwiązanie tej organizacji
(art. 205 ust. 5 PSW). W sytuacji skierowania przez rektora do senatu wniosku o rozwiązanie organizacji studenckiej, senat rozpoznaje wniosek i wydaje uchwałę, której należy
stosownie do art. 207 ust. 1 PSW nadać status decyzji administracyjnej, stosując przepisy KPA oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. [KM]
IV. W dalszej kolejności warto wyjaśnić, jakie organy rozumiemy pod pojęciem
organów samorządu studenckiego w przypadku UWr, do których to uczelniane organizacje studenckie mogą występować z wnioskami. Stosownie do art. 71 ust. 2 PSW: „Tryb
wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów określają
odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów”.
Zgodność Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą
PSW została stwierdzona uchwałą Nr 144/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 27 listopada 2013 r., tym samym straciły moc uchwały Nr 127/2006 i 26/2008
w tym przedmiocie. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
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dzieli organy tego samorządu na dwie kategorie ze względu na ich strukturę (organy kolegialne i monokratyczne). W przepisach § 6 i § 7 wspomnianego regulaminu zostały wymienione odpowiednio organy kolegialne i jednoosobowe (zob. komentarz do § 2 – uwagi zawarte w pkt II). Do wszystkich tych organów samorządu studenckiego, bez względu
na ich strukturę (czy to organ jednoosobowy czy kolegialny), uczelniana organizacja studencka ma prawo kierować wnioski w sprawach dotyczących studentów. Należy tu wspomnieć o przepisie § 5 ust. 1 regulaminu samorządu studenckiego, zgodnie z którym prawo składania wniosków do organów tego samorządu zostało przyznane każdemu
studentowi. [KM]
V. Warto poświęcić w tym miejscu uwagę na sprecyzowanie, co rozumiemy pod
pojęciem władze uczelni, by w ten sposób określić całkowity katalog podmiotów, do
których uczelniane organizacje studenckie mogą kierować wnioski w sprawach dotyczących studiów. Kwestie te reguluje ustawa PSW w rozdziale 2 „Organy Uczelni”. Zgodnie z art. 60 PSW organami kolegialnymi uczelni publicznej są senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych. Trzeba zaznaczyć, że statut uczelni może przewidywać
zamiast lub oprócz senatu inny organ kolegialny, a także powołanie konwentu oprócz
senatu lub innego organu kolegialnego. Natomiast organami jednoosobowymi uczelni są
rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, a kierownikiem wydziału jest dziekan (art. 60 ust. 6 PSW). Należy przyjąć, że prawo przysługujące uczelnianym organizacjom studenckim w sprawach dotyczących studiów obejmuje kierowanie
wniosków do władz kolegialnych uczelni: senatu uczelni, rad podstawowych jednostek
organizacyjnych, innego oprócz senatu lub zamiast senatu organu kolegialnego, konwentu oraz do władz jednoosobowych uczelni: rektora, kierowników podstawowych
jednostek organizacyjnych oraz dziekana. Należy zwrócić szczególną uwagę, że powyższy zbiór nie zawiera prorektora wśród wymienionych organów, który bardzo często jest
mylnie uznawany za organ jednoosobowy uczelni. Zapewne jest to związane z faktem,
iż prorektor wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia rektora. Jednakże należy
zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zachodzi różnica pomiędzy przeniesieniem kompetencji przez jeden organ na drugi organ a dokonywaniem czynności na podstawie upoważnienia innego organu, co ma miejsce w przypadku relacji rektor–prorektor. Wydawanie decyzji przez prorektora oparte jest na upoważnieniu rektora, a takie szczególne
upoważnienie nie powoduje przeniesienia na prorektora kompetencji rektora (zob.
P. Orzeszko, Komentarz do art. 75, [w:] Komentarz do ustawy prawo o szkolnictwie
wyższym, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013, s. 151–152). [KM]
VI. Ostatnim aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, komentując
§ 3 Regulaminu, jest kwestia rozstrzygnięcia zakresu przedmiotowego wniosków, do których kierowania uprawnione są uczelniane organizacje studenckie. W Słowniku Języka
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Polskiego PWN wniosek definiuje się jako projekt przedstawiony do rozważenia i decyzji, czy też jako prośbę skierowaną do odpowiednich władz dotyczącą załatwienia jakiejś
sprawy. Przekładając powyższe twierdzenie na grunt treści § 3 Regulaminu, należy uznać,
że przez wnioski, z którymi mogą występować uczelniane organizacje studenckie do organów samorządu studenckiego oraz do władz Uczelni, rozumiemy wszelkie projekty lub
prośby skierowane przez uczelniane organizacje studenckie do tychże władz, mające na
celu przedstawienie do rozważenia i wydania decyzji w sprawach dotyczących studiów.
Należy stwierdzić, że wbrew pozorom, pomimo mocnego zawężenia zakresu przedmiotowego tych wniosków tylko do spraw dotyczących studiów, zakres ten jest dość szeroki,
gdyż na kilku innych uczelniach wnioski te mogą być kierowane tylko w sprawach dotyczących bezpośrednio działalności uczelnianych organizacji studenckich (zob. np. § 1
ust. 3 załącznika do Regulaminu Działalności Uczelnianych Organizacji Studenckich
Uniwersytetu Szczecińskiego, wprowadzonego zarządzeniem Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczelnianych organizacji studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego). Tym samym organizacje studenckie w UWr mogą kierować wnioski nie tylko w zakresie własnej
działalności, ale i w kwestii innych spraw dotyczących studiów. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie związane z przedmiotem wniosków, które mogą kierować
organizacje studenckie. Biorąc pod uwagę, iż prorektor nie jest organem Uczelni, można
by przyjąć, że wszelkie wnioski kierowane przez uczelniane organizacje studenckie do
prorektora ds. studenckich dotyczące: dofinansowania, założenia domeny lub konta
email na serwerach uczelni, przygotowania papieru firmowego dla organizacji studenckiej, nie są wnioskami, o których mowa w § 3 Regulaminu. Fakt wykonywania danych
obowiązków przez prorektora ds. studenckich na podstawie wyraźnego upoważnienia
Rektora (§ 1 zarządzenia nr 92/2014) nie powoduje, że kompetencje przekazane ustawowo Rektorowi zostają przeniesione na prorektora ds. studenckich. Prorektor tylko i wyłącznie wykonuje czynności w imieniu Rektora, do których został upoważniony np. zarządzeniem. Na potrzebę tego opracowania oczywiście nie jest możliwe wymienienie
wszystkich rodzajów wniosków, do składania których uprawnione są uczelniane organizacje studenckie, ich zakres jest bowiem zbyt szeroki i obejmuje wszelkie kwestie dotyczące studiów, jednakże można wymienić jeszcze kilka z nich. Za tego typu wnioski
uznawać będziemy także pisma kierowane przez uczelnianą organizację studencką w następujących sprawach: zmiany opiekuna naukowego, użyczenia sali w celu przeprowadzenia projektu, udostępnienia pomieszczenia na siedzibę tej organizacji, udzielania
patronatu merytorycznego nad określonym projektem, dofinansowania przedsięwzięcia.
Z prawem do składania wniosków koreluje obowiązek udzielenia przez organ informacji
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lub podjęcia odpowiedniej reakcji na zgłoszone przez uczelnianą organizację studencką
postulaty. [KM]
VII. Problematyczną kwestią jednak jest określenie zakresu definicji organizacji
studenckiej. Wynika to z tego, że zarówno Statut, jak i PSW nie wprowadziły konkretnej
definicji tego pojęcia. Co prawda art. 204 ust. 1 PSW wspomina o prawie do zrzeszania
się w takowych organizacjach, wyszczególniając dwie z nich: koła naukowe oraz zespoły artystyczne lub sportowe, to jednak zaznaczyć trzeba, że są to wyłącznie przykładowe
organizacje studenckie.
Przepis art. 205 ust. 1 PSW wprowadza obowiązek rejestracji uczelnianych organizacji studenckich przez rektora. Zgodnie z art. 205 ust. 3 PSW rektor przed dokonaniem rejestracji bada statut danej organizacji studenckiej pod kątem zgodności z przepisami PSW i statutem uczelni. Dopiero po stwierdzeniu owej zgodności wpisuje ją do
rejestru uczelnianych organizacji studenckich. Można zatem stwierdzić, iż wpis do rejestru uczelnianych organizacji studenckich jest aktem konstytutywnym, gdyż dopiero
z chwilą wpisu możliwe jest uzyskanie statusu organizacji studenckiej, której przysługuje prawo do składania wniosków do organów samorządu studenckiego oraz władz uczelni w sprawach dotyczących studiów.
Jeśli zaś chodzi o zakres wniosku, o którym mowa w § 3 Regulaminu, to mając na
uwadze § 2 Statutu, szczególnie zaś ust. 4 tego przepisu, zasadne jest, aby uznać, że
wniosek złożony przez organizację studencką może dotyczyć wszelkich spraw związanych ze studiami, szczególnie zaś kwestii związanych z programami studiów, kryteriami
kształcenia, programami przedmiotów prowadzonych na studiach, a nawet wewnętrzną
strukturą uczelni bądź wydziału. [JMr]
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§ 4. [Prawa studenta]
1. Studenci mają w szczególności prawo do:
1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z zasobów Uczelni;
2) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
3) uczestniczenia w zajęciach nieujętych w planie wybranego kierunku studiów
na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;
4) studiowania, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, na
więcej niż jednym kierunku studiów, także na różnych uczelniach, w tym zagranicznych, na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin;
5) uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni i zrzeszania się w kołach naukowych;
6) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów szkoły;
7) zrzeszania się w istniejących organizacjach studenckich i zakładania nowych;
8) wybierania przedstawicieli oraz ubiegania się o wybór do organów samorządu studenckiego i do organów kolegialnych Uczelni;
9) uczestniczenia w wyborach władz Uczelni na zasadach ustalonych przez Statut Uniwersytetu Wrocławskiego;
10) zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów studiów i spraw związanych z procesem kształcenia oraz warunkami
socjalno-bytowymi;
11) współuczestniczenia w decyzjach kolegialnych organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli będących członkami tych organów;
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12) uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych
niż przewiduje plan studiów i zaliczania zajęć według indywidualnej organizacji
studiów na zasadach określonych przez radę wydziału;
13) studiowania według indywidualnego planu studiów (w tym międzyobszarowych), na zasadach określonych przez radę wydziału;
14) urlopu dziekańskiego od zajęć na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin;
15) zmiany kierunku studiów/specjalności lub uczelni;
16) zmiany formy studiowania na zasadach określonych przez radę wydziału;
17) otrzymywania stypendiów i innych form pomocy materialnej na zasadach
określonych odrębnymi przepisami;
18) podejmowania pracy zawodowej (zarobkowej) niekolidującej z ich podstawowymi obowiązkami;
19) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce,
w sporcie oraz za działalność organizacyjną;
20) organizowania na terenie Uczelni zgromadzeń, manifestacji, akcji protestacyjnych i strajków zgodnie z postanowieniami Ustawy i Statutu Uniwersytetu
Wrocławskiego;
21) wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych oraz o pracy prowadzących je
nauczycieli akademickich w trybie uzgodnionym przez samorząd studencki
z Rektorem;
22) udział w tworzeniu (modyfikowaniu) programów kształcenia (elementów
programu kształcenia) na zasadach ustalonych przez radę wydziału;
23) wnoszenia skarg na decyzje organów Uczelni.
2. Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju
i stopnia mają prawo do:
1) szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form
i terminów ich zaliczania;
2) uczestnictwa na szczególnych zasadach w indywidualnych programach studiów;
3) ułatwień w studiowaniu, m.in. w formie indywidualnej organizacji studiów;
4) pierwszeństwa w zapisach na zajęcia i w wyborze grup zajęciowych;
5) indywidualnych warunków korzystania z bibliotek, określonych w regulaminach udostępniania zbiorów poszczególnych bibliotek;
6) stosownej pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do studiowania;
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7) używania na zajęciach środków wspomagających proces kształcenia np.
urządzeń rejestrujących;
8) indywidualnych konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach także indywidualnych zajęć;
9) indywidualnej opieki wybranego nauczyciela akademickiego.
I. Szczegółową analizę § 4 należy poprzedzić przytoczeniem konstytucyjnej regulacji dotyczącej bezpośrednio omawianej materii. Zgodnie z art. 70 ust. 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Natomiast art. 73 Konstytucji RP gwarantuje
wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Te dwa przepisy konstytucyjne wyznaczają zakres autonomii uczelni. W uzasadnieniu wyroku z dnia 8 listopada
2000 r. w sprawie skargi konstytucyjnej studenta na decyzję rektora (SK 18/99, Legalis
nr 49177) Trybunał Konstytucyjny uznał, że autonomia szkoły wyższej została zdefiniowana jako konstytucyjnie chroniona sfera wolności prowadzenia badań naukowych
i kształcenia, w ramach obowiązującego porządku prawnego. Przewidziana w Konstytucji RP autonomia szkoły wyższej oznacza założenie istnienia aktów wewnętrznych
uczelni (K. Kaleta, Komentarz do art. 70, [w:] Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008,
s. 372). W myśl art. 4 PSW uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z treścią art. 4 ust. 2
PSW uczelnie kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości
artystycznej. W literaturze zwraca się uwagę na zmianę ustawowego brzmienia art. 4
PSW, która została wprowadzona ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 84, poz. 455). Nowe brzmienie przepisu dotyczącego autonomii uczelni zostało
odebrane w literaturze jako zwrócenie uwagi prawodawcy na podstawowe zasady funkcjonowania uczelni (A. Balicki, Komentarz do art. 4, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012, s. 38 i n.). O znaczeniu przestrzegania
zasady autonomii uczelni świadczy także fakt, że tylko w ściśle określonych ustawą
sytuacjach organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego mogą podejmować decyzje dotyczące działalności i funkcjonowania uczelni
(K. Wojciechowska, Szkolnictwo wyższe, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2015, s. 521−522). [BG]
II. Rozdział II. Prawa i obowiązki studenta zostały ujęte w dwóch paragrafach –
§ 4, w którym to uchwałodawca wymienił prawa studenta, oraz § 5 − obowiązki ciążące
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na studencie UWr. Warto dodać, iż powyższe uregulowanie w odrębnym rozdziale jest
częstym zabiegiem legislacyjnym (zob. Rozdział III Prawa i obowiązki studenta, tj.
§ 6−18b Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, załącznik nr 3
do uchwały nr 446 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.). Z kolei
w Regulaminie studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego (zob. postanowienia regulaminowe, tj. zwłaszcza § 2 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim, uchwały nr 45/
IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim) prawa i obowiązki studenta zostały ujęte
w rozdziale dotyczącym postanowień ogólnych. Zaznaczyć trzeba, iż pomimo różnicy
w kompozycji zapisu praw studenta w regulaminach poszczególnych uczelni, prawa tam
zapisane są zwykle uregulowane podobnie, tym samym zapewniając zbliżoną pozycję
studentom. [BG]
III. Rozważania dotyczące praw studenta zwracają uwagę na inne zagadnienie
z tym powiązane, czyli na tematykę zadań Uczelni zawartą w art. 13 ust. 1 PSW. Nie
sposób nie zauważyć, że obowiązek wykonania zadań przez uczelnię stwarza dla studenta możliwość domagania się ich spełnienia. Warto wskazać, że uczelnia jako zakład administracyjny wypełniający obowiązki ustanowione przez prawodawcę, jednocześnie
będzie stwarzała szerokie możliwości destynatariuszom żądania spełnienia ich uprawnień (szerzej na ten temat: S. Wrzosek, Zakład administracyjny, [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, red. S. Wrzosek, Lublin 2008, s. 59–60). [BG]
IV. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 student ma prawo do zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz korzystania
w tym celu z zasobów Uczelni. Podstawy normatywnej tego przepisu należy doszukiwać się w art. 70 Konstytucji RP. Zgodnie z treścią konstytucyjnej regulacji każdy ma
prawo do nauki, a władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do kształcenia. W tym celu tworzą i wspierają system indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów (art. 70 ust. 4 Konstytucji RP). Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2000 r. (SK 18/99, Legalis nr 49177) w uzasadnieniu stwierdził, że prawo do nauki powinno być rozpatrywane w powiązaniu z dalszymi postanowieniami art. 70 Konstytucji RP. Uznał również, że zapewnienie pomocy
materialnej oraz stypendialnej stanowi przejaw stosowania konstytucyjnej zasady równego traktowania. [BG]
V. Uprawnienie uregulowane w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu odzwierciedla jeden
z celów funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego. Warto dodać, iż pojęcie kierunku
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studiów zostało uregulowane w art. 2 ust. 1 pkt 14 PSW, zgodnie z którym stanowi on
wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowaną w uczelni
w sposób określony przez program kształcenia. [JMr]
VI. Obowiązek organów uczelni, polegający na przeszkoleniu w zakresie praw
i obowiązków studenta, został unormowany w § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. Celem takiego rozwiązania było zapewnienie studentowi sposobności do korzystania z przysługujących mu uprawnień. Należy ocenić, że przeszkolenie z opisywanej tematyki ma podstawowe znaczenie dla świadomości prawnej studenta w zakresie treści poszczególnych
unormowań Regulaminu. Brak znajomości uregulowań zapisanych w Regulaminie powodowałby trudności w korzystaniu z nich przez studenta (ignorantia iuris nocet).
[BG]
VII. Przeszkolenia w kwestii praw i obowiązków studenta nie należy rozumieć
wąsko. Nie powinno ono dotyczyć treści § 4 i § 5 Regulaminu, lecz całości regulacji
akademickich, zawartych nie tylko w Regulaminie, ale i w PSW. Warto dodać, iż realizacja omawianego uprawnienia pozostaje niezwykle istotna nie tylko dla studentów,
lecz również dla Uczelni. Pozwala bowiem na domniemywanie przez jej organy znajomości przysługujących studentom uprawnień, np. w zakresie egzaminu komisyjnego
bądź odwołania od decyzji dziekana. Przeszkolenie, o którym mowa, ułatwia egzekwowanie praw studenta, np. w kwestii terminowego wnoszenia opłat za studia oraz – odwołania od rozstrzygnięć dziekańskich. Problematyczna pozostaje kwestia realizacji tego
uprawnienia. Wydaje się, że bez zarezerwowania w planie studiów kilku godzin dydaktycznych na przeszkolenie, o którym mowa, uprawnienie to – będące dla Uczelni de
facto obowiązkiem – pozostanie martwym przepisem. Trzeba jednak dodać, że realizacja omawianej regulacji, w zaproponowany wyżej sposób, mogłaby być dość problematyczna, szczególnie na licznych wydziałach, w których pojawia się trudność ze znalezieniem wolnych sal dydaktycznych. Z tego powodu rozsądne wydaje się połączenie
przeszkolenia studentów w zakresie praw i obowiązków z uroczystościami immatrykulacyjnymi. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż § 3 ust. 6 załącznika nr 6 Statutu Uroczystości uniwersyteckie przewiduje, że program immatrykulacji może obejmować krótki
wykład, którego treścią może być właśnie przeszkolenie studenta w zakresie jego praw
i obowiązków. [JMr]
VIII. Uprawnienie dotyczące przeszkolenia studenta w zakresie praw i obowiązków może budzić sporo kontrowersji z punktu widzenia regulacji ustawowych. Przepis
art. 170 ust. 1 PSW stanowi, że student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia
w zakresie jego praw i obowiązków. Z kolei art. 170 ust. 3 PSW wyjaśnia, że szkolenia
z tego zakresu prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu
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z samorządem studenckim uczelni. Wymaga podkreślenia, że taki zapis stał się przedmiotem krytyki (H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo…, s. 331). Na tym tle pojawiły się wątpliwości dotyczące choćby kwestii odpłatności za te szkolenia, albowiem art. 203a ust. 4 PSW
określa, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na realizowanie zadania przewidzianego w art. 170 ust. 3 ustawy otrzymuje dotacje, ale nie wyłącza to możliwości
obciążenia studentów opłatami za tego typu szkolenia. [MS]
IX. Paragraf 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu uprawnia studentów do uczestniczenia
w zajęciach, nieujętych w programie studiów danego kierunku. Redakcja tego przepisu
może budzić pewne wątpliwości. Analizując jego brzmienie, należy rozumieć, że studenci posiadają prawo nie tylko do biernego uczestnictwa w zajęciach nieprzypisanych
programem studiów danego kierunku, ale także do czynnego w nich udziału. W tym
miejscu wypada podkreślić sposobność do uczestnictwa nie tylko w wykładach, które
zgodnie z § 121 ust. 2 Statutu mają co do zasady otwarty charakter, ale również w konwersatoriach i laboratoriach z danego przedmiotu, w sposób analogiczny jak studentów
kierunku, do którego został przypisany dany przedmiot. [JMr]
X. Regulamin w § 4 ust. 1 pkt 4 przewiduje prawo do studiowania na więcej niż
jednym kierunku studiów, w tym także na różnych uczelniach, również zagranicznych.
W związku z tym warto zauważyć, że student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (a taką jest UWr) ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które
może uzyskać określoną liczbę punktów ECTS, o których mowa w PSW. Student lub
absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w UWr ma prawo podjąć studia
na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. To
uprawnienie wydaje się mieć charakter jednorazowy z uwagi na językowe sformułowanie przepisu oraz jego ratio legis (H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo…, s. 331). Zwraca
uwagę zakres władzy Rektora UWr, zgodnie bowiem z brzmieniem art. 170a pkt 8 PSW
decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat podejmuje rektor na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej uczelni. W kontekście tego zapisu należy wskazać, że inicjatywa w zakresie otwarcia drogi do podjęcia przez studenta studiów na drugim kierunku nieodpłatnie leży po jego stronie (tryb wnioskowy), zaś organem, który będzie w tym zakresie
wydawał decyzję, jest Rektor UWr. [MS]
XI. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu student ma prawo do uczestniczenia
w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni i zrzeszania się w kołach naukowych. Doniosłość tych badań dla rozwoju edukacji była wielokrotnie akcentowana
w komunikatach podsumowujących spotkania ministrów ds. szkolnictwa wyższego
w ramach Procesu Bolońskiego. W Komunikacie Berlińskim z dnia 19 września 2003 r.
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podkreślano znaczenie badań naukowych jako integralnej części szkolnictwa wyższego. Podjęto ustalenia mające za zadanie wzmocnić Europejską Przestrzeń Badawczą
(http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html, dostęp: 12.05.2015 r.).
Z kolei podczas Konferencji Ministrów w Leuven/Louvain-la Neuve w dniach 28-19
kwietnia 2009 r. (http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2009_PL_Leuven_Louvain-la-Neuve.pdf, dostęp: 12.05.2015 r.). zawarto informację
o podjętych działaniach mających na celu ścisłe powiązanie badania w zakresie edukacji oraz rozwoju. [BG]
XII. Omawiając prawo do uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni, warto zwrócić uwagę na regulacje nowelizujące przepisy PSW, tj. ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy − Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). W wyniku wspomnianej nowelizacji został dodany art. 187a, zgodnie z którego treścią wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, łącznie nie więcej niż 100
osób, mogą w drodze konkursu, realizowanego w ramach programu ministra właściwego do spraw nauki „Diamentowy Grant”, otrzymać fundusze na badania naukowe, finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że art. 187a PSW, określający sposób finansowania, ma charakter
fakultatywny. Z tego powodu niełatwo jest określić, czy program ten, ze względu na
trudną sytuację finansową państwa, będzie stałym elementem wspomagającym finansowanie programów badawczych (D. Dudek, Komentarz do art. 187a, [w:] Prawo…,
s. 934−935). [BG]
XIII. W § 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu unormowano dwa uprawnienia przysługujące studentowi UWr. Pierwszym z nich jest możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni, które to uprawnienie realizowane jest z wykorzystaniem jej mienia. Trudno nie zauważyć, że omawiane uprawnienie w pewien sposób
rozwija treść powołanego już wyżej § 2 ust. 2 Statutu. Należy podkreślić, że zgodnie
z art. 89 PSW „Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe”. Mieniem
uczelnianym, do którego studenci UWr mają dostęp, są m.in. zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej. Poza tym studentom przysługuje dostęp do ośrodków badawczych, laboratoriów, a także specjalistycznego sprzętu znajdującego się w obiektach badawczych, takich jak np. obserwatoria astronomiczne. Zaznaczyć trzeba, iż możliwość korzystania
z powyższego mienia nie może pozostać nieograniczona, tzn. Uczelnia nie tylko ma
prawo, ale i w pewnych okolicznościach wręcz obowiązek wprowadzić obostrzenia bądź
reglamentację w korzystaniu z mienia służącego do badań naukowych. Chodzi o to, aby
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zachować w odpowiednim stanie zbiory mające wartość historyczną, jak np. starodruki,
bądź zachować racjonalne zużycie odczynników chemicznych, nie dopuszczając przy
tym do nielegalnego wytwarzania substancji psychoaktywnych bądź wybuchowych, czy
też odpowiednio zabezpieczyć obiekty badawcze, np. zwierzęta, uniemożliwiając im
wydostanie się do środowiska naturalnego. [JMr]
XIV. Warto również zwrócić uwagę na użyte w § 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu określenie „uczestniczenia”, które wskazuje na niesamodzielny charakter udziału studenta
w procesie wykonywania badań naukowych prowadzonych przez UWr. Jest to o tyle
istotne, iż studenci to osoby dopiero zdobywające wiedzę, w związku z czym dyskusyjne byłoby umożliwienie im prowadzenia samodzielnych badań, pozbawionych nadzoru
ze strony kadry naukowej bądź naukowo-dydaktycznej. [JMr]
XV. Kolejnym uprawnieniem przyznanym w komentowanym wyżej przepisie
jest prawo do zrzeszania się w kołach naukowych. Koła te zostały wyszczególnione
w art. 204 ust. 1 PSW jako typowa organizacja studencka, w której prawo zrzeszenia się
gwarantuje wspomniana ustawa (więcej o organizacjach studenckich zob. komentarz do
§ 3). [JMr]
XVI. Działalność kół naukowych funkcjonujących w ramach UWr normuje Regulamin rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji
studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim (zarządzenie nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r.). Według § 13 tego Regulaminu studenci mają prawo do rejestracji nowego koła naukowego.
W tym celu składają wniosek do Prorektora ds. Studenckich wraz z projektem statutu
koła. Liczba członków-założycieli powinna wynosić co najmniej trzy osoby, o czym
mowa w § 14 omawianego aktu prawa wewnętrznego. Członkowie koła powinni ustanowić opiekuna sprawującego bezpośredni nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością koła, a także nad zgodnością wykonywania jego działań z celami i zadaniami
określonymi w statucie. Opiekunem koła może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w UWr (§ 25 ust. 2 i § 26 ust. 1). Zasady funkcjonowania koła naukowego określają
szczegółowe przepisy omawianego Regulaminu, m.in. prawo do posługiwania się logo
i papierem firmowym zgodnym z Systemem Identyfikacji Wizualnej (§ 29). Należy przy
tym zaznaczyć, że koła naukowe nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą prowadzić żadnej działalności finansowej (§ 30). Nie wyklucza to możliwości uzyskania środków finansowych na ich działalność, ponieważ koła te mogą ubiegać się o dofinansowanie każdego planowanego przedsięwzięcia (§ 34 ust.1). Warto podkreślić, iż zasady
udostępniania i rozliczania środków finansowych ustala Prorektor ds. Studenckich
(§ 31). Podstawą ich uzyskania jest terminowe złożenie sprawozdania za mijający rok
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kalendarzowy i planu pracy na nowy rok kalendarzowy. Sprawozdanie roczne i plan
pracy, stanowiące załącznik do uchwały, powinny być podpisane przez osobę sporządzającą, przewodniczącego organizacji, zespołu lub koła oraz opiekuna naukowego, jeżeli
został powołany (§ 33 ust. 1−3). [JM]
XVII. Wykaz kół naukowych, dokumenty i wnioski związane z działalnością kół,
a także wszelkie informacje dotyczące ich funkcjonowania są udostępniane na stronie
internetowej Działu Młodzieżowego Uniwersytetu Wrocławskiego (http://uni.wroc.pl/
studenci/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-studencka/doktorancka/ko%C5%82anaukowe-studenckie, dostęp: 15.12.2015 r.). Działalność kół naukowych wspiera także
uniwersytecka organizacja – Rada Kół Naukowych, w której skład wchodzą wybrani
delegaci – członkowie kół naukowych z poszczególnych wydziałów. Rada Kół Naukowych organizuje konkursy, w których nagrodę zazwyczaj stanowią dodatkowe fundusze
na działalność. Organizacja ta uczestniczy także w podziale środków finansowych pomiędzy kołami UWr, jeżeli tylko spełnią one wymagania ustalone przez Prorektora ds.
Studenckich, opisane w pkt XVI. Członkowie Rady Kół Naukowych odbywają konsultacje w celu udzielania pomocy i rozwiązywania wątpliwych kwestii dotyczących działalności kół, według grafiku aktualizowanego na stronie internetowej Rady (http://rkn.
uni.wroc.pl/, dostęp: 15.12.2015 r.). Warto jeszcze wspomnieć o niektórych inicjatywach Rady, w tym przede wszystkim o cyklicznych wydarzeniach: Giełdzie Kół Naukowych i Dniach Kół Naukowych. Pierwsze przedsięwzięcie jest organizowane wiosną
każdego roku i polega na prezentacji kół naukowych. Drugi projekt ma charakter szkoleniowo-integracyjny. Trwa zazwyczaj dwa dni i stanowi połączenie szkoleń z zakresu
funkcjonowania kół z wyjazdem integracyjnym. [JM]
XVIII. W § 4 ust. 1 pkt 6 komentowanego Regulaminu zawarto prawo do rozwijania zainteresowań wykraczających poza zdobywanie wiedzy oraz prowadzenie badań
naukowych, czyli realizacji nadrzędnych celów UWr, o których mowa w § 2 Statutu.
Warto dodać, że prawo rozwoju zainteresowań o charakterze kulturalnym, turystycznym
i sportowym wynika również z art. 13 ust. 1 pkt 7 PSW. Uprawnienie to powinno być
realizowane nie tylko dzięki organizowaniu przez uczelnię zajęć z wychowania fizycznego, obozów sportowych, utrzymywaniu uniwersyteckich pływalni, sal gimnastycznych, ale również przez wspieranie organizacji oraz umożliwienie zakładania nowych,
np. Akademickiego Związku Sportowego. [JMr]
XIX. Pomoc ze strony nauczycieli akademickich obejmuje m.in. usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach z powodu uczestnictwa w zawodach sportowych. Pomoc
ze strony organów uczelni polega na uwzględnieniu realizowania programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów. [JMr]
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XX. Kolejny przepis Regulaminu (§ 4 ust. 1 pkt 7) implementuje normy prawne
zawarte w art. 204 ust. 1 PSW, tzn. prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. Jak wynika z treści zawartej w obu regulacjach (tj. ustawowej i regulaminowej) w Regulaminie uprawnienie to zostało rozszerzone o prawo do zakładania
nowych organizacji studenckich. [JMr]
XXI. Żadna organizacja studencka działająca w Uczelni nie powinna ograniczać
prawa do członkostwa. W przypadku gdy statut danej organizacji studenckiej znacząco
utrudnia lub uniemożliwia skorzystanie z prawa do zrzeszania się w istniejącej organizacji studenckiej, fakt ten podlega zgłoszeniu rektorowi. Zgodnie z art. 205 ust. 4 PSW
rektorowi przysługuje uprawnienie do uchylenia statutu danej organizacji studenckiej.
Gdy jednak działania te nie przyniosą pożądanego skutku, Rektor może przedłożyć Senatowi UWr wniosek o rozwiązanie tej organizacji studenckiej, powołując się przy tym
na uporczywe naruszanie Statutu. Sposobność do złożenia takiego pisma obejmuje sytuację stwierdzenia rażącej niezgodności statutu danej organizacji studenckiej z przepisami PSW bądź Statutu, o czym przesądza art. 205 ust. 5 PSW. [JMr]
XXII. Zawarte w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9 postanowienia Regulaminu przewidują bierne
i czynne prawo wyboru do organów samorządu studenckiego, kolegialnych organów
Uczelni oraz uczestnictwa w wyborach władz Uczelni. Zgodnie z powołanym przepisem
czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uniwersytetu. Dzięki
temu studenci mogą współdecydować o sprawach UWr. Bierne i czynne prawo wyboru
do organów samorządu studenckiego wynika nie tyle z regulacji zawartych w PSW, ale
z § 34 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik do uchwały Nr 144/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 listopada
2013 r.). [JMr]
XXIII. Jeżeli zaś chodzi o prawo wyboru do kolegialnych organów uczelni, to
warto podkreślić, iż wynika ono nie tylko z komentowanego § 4 ust. 8 Regulaminu, lecz
przede wszystkim z PSW. Szczegółowe zasady zostały wyartykułowane w innych przepisach. Zgodnie z art. 60 ust. 9 PSW „W organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych uczelni publicznej są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci,
studenci oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi”. Według § 8 ust. 5
Statutu bierne prawo wyborcze do organów kolegialnych Uczelni przysługuje także studentom. Co więcej, na podstawie art. 61 ust. 1 i 3 PSW należy uznać, iż udział przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie uczelni nie może być mniejszy niż 20%.
„Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co
najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup”. Paragraf 17 ust. 2 Statutu
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stanowi, iż w skład Komisji Nauczania wchodzi jeden przedstawiciel Samorządu Studentów. W pracach pozostałych komisji, z wyjątkiem Komisji Etyki, uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele samorządu studenckiego. Przepis art. 69 PSW gwarantuje z kolei studentom prawo do zasiadania w radzie podstawowej jednostki
organizacyjnej, czyli np. w Radzie WPAiE. Warto zwrócić uwagę na treść § 10 ust. 1
pkt 3 Statutu ustalającego wygaśnięcie mandatu przysługującego studentowi w chwili
zakończenia przez niego studiów w UWr. [JMr]
XXIV. Prawo do uczestnictwa w wyborach do władz uczelni jest powiązane
z uprawnieniem przewidzianym w art. 71 ust. 1 pkt 1 PSW. W przepisie tym określono,
iż studenci będą wchodzić w skład tzw. kolegium elektorskiego. Według tego przepisu
co najmniej 20% składu kolegium elektorów stanowią przedstawiciele studentów i doktorantów. Ich liczbę ustala się proporcjonalnie do liczebności obu grup odpowiednio
w uczelni lub jednostce organizacyjnej, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani przez nie mniej niż jednego przedstawiciela każdej z tych grup. [JMr]
XXV. Komentując bierne oraz czynne prawo wyboru do organów samorządu studenckiego, do organów kolegialnych uczelni oraz do władz uczelni, nie można zapomnieć
o regulacjach zawartych w art. 142 ust. 1 i 3 oraz w art. 213 ust. 1 i 5 PSW, w których
sprecyzowano zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich
oraz studentów. Podmioty te odpowiadają przed odpowiednio ustanowionymi uczelnianymi komisjami dyscyplinarnymi do spraw nauczycieli akademickich (pierwszej i drugiej instancji) oraz uczelnianymi komisjami dyscyplinarnymi studentów (pierwszej i drugiej instancji). Podkreślić należy, że PSW nie określa dostatecznie precyzyjnie pozycji
prawnej powyższych jednostek organizacyjnych, dlatego kwestię tę uszczegółowiają
przepisu Statutu. Z kolei § 8 ust. 1−3 Statutu nie wymienia wśród organów Uczelni omawianych komisji. Tym samym komisje dyscyplinarne działające w UWr nie są organami
kolegialnymi Uczelni, w związku z czym nie ma do nich zastosowania § 4 ust. 8 ani też
§ 4 ust. 9 Regulaminu. To kolei oznacza, iż prawo studentów do zasiadania w tych jednostkach organizacyjnych wynika bezpośrednio z PSW. [JMr]
XXVI. Kontynuując rozważania dotyczące prawa wyboru do organów kolegialnych UWr, warto zwrócić uwagę na treść § 61 Statutu dotyczącego Rady Bibliotecznej.
Według tego przepisu Rada jest organem opiniodawczym Rektora. Poza tym jest to organ
kolegialny (na co wskazuje m.in. jego nazwa – Rada) działający przy Rektorze (jednoosobowym organie UWr). To z kolei powoduje, iż uregulowania z § 4 ust. 1 pkt 8 i 9 Regulaminu mają bezpośrednie zastosowanie do tego organu. Wynika to z treści art. 61 ust. 2
pkt 6 Statutu, w którym stwierdzono, że w skład Rady Bibliotecznej wchodzi jeden przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego. [JMr]
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XXVII. Paragraf 4 ust. 1 pkt 10 Regulaminu normuje prawo do zgłaszania postulatów skierowanych do władz Uczelni. Prawo zawarte w tym przepisie daje studentom,
ograniczoną możliwość wywierania wpływu na działalność UWr. Co warte podkreślenia, uprawnienie to nie jest uzależnione od przynależności do organizacji samorządu
studenckiego. Ograniczeniem pozostaje jednak zamknięty katalog spraw, z jakimi student niezrzeszony w organizacjach studenckich bądź niebędący przedstawicielem samorządu studenckiego może się zwracać do uczelnianych władz. Są to postulaty dotyczące
planu studiów, programu studiów i spraw związanych z procesem kształcenia oraz warunkami socjalno-bytowymi. [JMr]
XXVIII. Prawa studenta określone § 4 ust. 1 w pkt 7–11 i 20 Regulaminu stanowią przykład praw o charakterze politycznym. Jest to także bezpośrednie potwierdzenie
art. 204 ust. 1 PSW, zgodnie z którym studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach
artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie. Możliwość zgłaszania
do władz uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów studiów i spraw
związanych z procesem kształcenia oraz warunkami socjalno-bytowymi (§ 4 ust. 1
pkt 10), a także współuczestniczenia w decyzjach kolegialnych organów uczelni za pośrednictwem przedstawicieli będących członkami tych organów (§ 4 ust. 1 pkt 11) stwarzają studentom sposobność do wywierania wpływu na funkcjonowanie Uczelni. Student, jako podmiot mający bezpośrednią styczność z jednostkami organizacyjnymi
Uczelni, posiada doświadczenie z zakresu jej działalności. Wiedza ta, oparta na indywidualnym doświadczeniu studenta, może posłużyć do ulepszania procesu kształcenia czy
zagwarantowania odpowiednich warunków socjalno-bytowych. Warto podkreślić, że celem § 4 ust. 1 pkt 10 Regulaminu jest zapewnienie mechanizmów pozwalających na
przekazywanie postulatów studentów władz UWr. Z kolei możliwość współuczestniczenia w decyzjach kolegialnych organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli będących członkami tych organów stwarza realną szansę na uzyskanie wpływu na pracę organów Uniwersytetu. Treść § 4 pkt 20 Regulaminu koresponduje z art. 206 ust. 1 PSW,
zgodnie z którym samorząd studencki, w tym Parlament Studentów, lub stowarzyszenie
o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszające wyłącznie studentów, może – dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą istotnych spraw lub interesów studentów – podjąć akcję protestacyjną, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w uczelni. Ustawodawca wprowadził istotny wyjątek w przyznaniu prawa do organizowania zgromadzeń, manifestacji, akcji protestacyjnych i strajków. Przepisy zawarte
w PSW wyłączają możliwość przeprowadzania akcji protestacyjnych w uczelniach wojskowych oraz w uczelniach służb państwowych, na co wskazuje art. 206 ust. 6 PSW.
Mimo braku ustawowej regulacji podjęcie akcji protestacyjnej powinno być poprzedzone
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negocjacjami z rektorem (P. Telusiewicz, Komentarz do art. 206, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz..., s. 1002). [BG]
XXIX. Prawo studentów do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż przewiduje to plan studiów i zaliczanie zajęć według indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych przez radę wydziału (§ 4 ust. 1
pkt 12 Regulaminu) stanowi przejaw idei elastycznego toku studiów (A. Kraśniewski,
Zapewnienie elastyczności systemu kształcenia akademickiego, [w:] Model zarządzania
publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Warszawa 1999, s. 169–170). Te
same uwagi dotyczą możliwości studiowania według indywidualnego planu studiów.
Przyznanie w Regulaminie tego uprawnienia bezpośrednio nawiązuje do przepisów
PSW. Zgodnie z treścią art. 171 ust. 2 PSW student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach ustalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie. W literaturze
przedmiotu wskazuje się, że stworzenie sposobności do elastycznego studiowania może
przynieść wiele korzyści studentom, z uwagi choćby na stworzenie warunków do podjęcia pracy zarobkowej (A. Kraśniewski, Zapewnienie elastyczności systemu..., s. 169–
170). [BG]
XXX. Komentowane uprawnienie (§ 4 ust. 1 pkt 12 Regulaminu) jest ważne
z uwagi na aspekt edukacyjny. Prawo to jest niezwykle istotne z punktu widzenia procesu kształcenia. Umożliwia ono studentowi wcześniejsze zaliczenie przedmiotu. Należy
zauważyć, że szczegółowe zasady wcześniejszego zaliczania przedmiotu są każdorazowo ustalane przez rady poszczególnych jednostek i prowadzących zajęcia. [JMr]
XXXI. Przepis § 4 ust. 1 pkt 12 zawiera również prawo do wystąpienia o zaliczenie zajęć według indywidualnej organizacji studiów. Zarazem jednak in fine tego uregulowania zastrzeżono, iż szczegółowe zasady normujące powyższe uprawnienie zostaną
określone przez rady wydziałów. Oznacza to, że na poszczególnych wydziałach zasady
te będą się od siebie różniły. W szczególności mogą obowiązywać odmienne wymogi
oraz terminy składania podań o indywidualną organizację studiów. [JMr]
XXXII. Pojęcie indywidualnej organizacji studiów ma szeroki zakres znaczeniowy, gdyż zapewnia prawo do samoorganizacji planu studiów. Dzięki temu student może
dowolnie modyfikować swój plan studiów, np. przez zapisanie się na przedmioty nierealizowane w danym roku akademickim na konkretnym kierunku. Opisywane uprawnienie jest jednak ograniczone limitem punktów wymaganych przy zaliczeniu semestru, tj. 30 pkt ECTS, o którym mowa w § 37 ust. 1 Regulaminu. Dodatkowo należy
wskazać, iż podobnie jak w przypadku indywidualnego planu studiów, tak również
w sytuacji indywidualnej organizacji studiów, na podst. art. 171 ust. 2 PSW i wobec
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braku innych uregulowań w Statucie, rady wydziałów UWr są zobowiązane do szczegółowej konkretyzacji zasad korzystania z powyższego uprawnienia. [JMr, JM]
XXXIII. W tym miejscu warto wskazać na uchwałę nr 41/IV/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia
2013 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Według § 2 ust. 1−5 student, który zaliczył pierwszy rok i otrzymał średnią ocen z egzaminów w wysokości co najmniej 4,5, może studiować według
indywidualnego planu i programu studiów. W tym celu Dziekan, na wniosek studenta,
wyznacza opiekuna spośród profesorów lub doktorów habilitowanych WPAiE, po uzyskaniu jego zgody. Po otrzymaniu opinii Rady Wydziału WPAiE UWr także osoba ze
stopniem doktora może być opiekunem studenta starającego się o indywidualny plan
i program studiów. Program albo plan jest przedstawiany w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego lub semestru studiów i następnie podlega zatwierdzeniu
przez Dziekana w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia roku akademickiego lub semestru
studiów. Co ważne, wybór przedmiotów powinien zapewnić liczbę punktów, koniecznych do zaliczenia semestru lub roku studiów. Dla porównania, indywidualna organizacja studiów, unormowana w § 3 ww. uchwały, jest przyznawana w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza względami zdrowotnymi, np. stwierdzoną niepełnosprawnością.
Indywidualna organizacja studiów, w rozumieniu tego przepisu, polega więc na uzyskiwaniu zaliczeń i egzaminów w terminach wcześniejszych, nieprzewidzianych programem lub planem studiów danego kierunku. [JM]
XXXIV. Odrębne zasady uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów obowiązują nie tylko na wydziałach, ale także na kierunkach lub w instytutach.
Warto odnieść się przede wszystkim do zasad obowiązujących w dwóch ostatnich wymienionych jednostkach dydaktycznych. Z tego powodu można wskazać na reguły
obowiązujące na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe.
Według § 1 ust. 1 i 2 „Zasad i trybu przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiów
(IOS) na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe” indywidualną organizację studiów może uzyskać tylko student stacjonarny od pierwszego
roku studiów. Zgodę na przyznanie indywidualnej organizacji studiów w danym semestrze wydaje zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych ds. dydaktyki,
a organem odwoławczym w przypadku odmowy wyrażenia zgody jest Prodziekan ds.
Nauczania Wydziału Nauk Społecznych (§ 2). W świetle § 3 ww. Zasad zgoda na indywidualną organizację studiów może zostać wyrażona, gdy student: samotnie wychowuje dzieci, studiuje na dwóch kierunkach, jest osobą niepełnosprawną, został dotknięty przewlekłą chorobą uniemożliwiającą uczestnictwo w zajęciach, opiekuje się
chorym członkiem najbliższej rodziny, został zakwalifikowany na praktyki lub studia
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zagraniczne, występuje o indywidualną organizację studiów z innych przyczyn. W Instytucie Filologii Polskiej natomiast indywidualna organizacja studiów przysługuje
w następujących sytuacjach: odbywania studiów za granicą za zgodą uczelni, podjęcia
równolegle studiów na innym kierunku, podjęcia pracy zawodowej, macierzyństwa
lub problemów zdrowotnych. Zgoda na indywidualną organizację studiów jest wydawana na semestr i dotyczy jedynie tych przedmiotów, których terminy kolidują z innymi zajęciami. Na druku IOS należy umieścić wszystkie przedmioty, których dotyczy
wniosek i uzyskać zgodę osób prowadzących. Podanie powinno być skierowane do
Dziekana Wydziału razem z wypełnionym w trzech egzemplarzach drukiem IOS (dla
zainteresowanego, dla dziekanatu, dla zastępcy dyrektora IFP) i złożone u zastępcy
dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. dydaktycznych najpóźniej do 31 marca (semestr letni) lub 31 października (semestr zimowy). W uzasadnionych przypadkach
zdrowotnych możliwe jest późniejsze złożenie podania. [JM]
XXXV. Uprawnienie zawarte w § 4 ust. 1 pkt 14 Regulaminu wynika z art. 172
PSW. Według tego przepisu (art. 172 ust. 1) szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania
urlopu od zajęć powinny zostać unormowane w Regulaminie. Co więcej, art. 172 ust. 2
zaznacza, iż co do zasady student korzystający z powyższego uprawnienia zachowuje
w jego trakcie prawa studenta. Trzeba podkreślić, że przepisy wewnętrzne uczelni, tj. regulamin studiów bądź przepisy dotyczące przyznawania pomocy materialnej, mogą
wprowadzić inne regulacje, czyli ograniczyć pełnię praw studenta. [JMr]
XXXVI. Kontynuując ten wątek, należy jeszcze zwrócić uwagę na rozumienie
pojęcia „urlop dziekański”. Zarówno Regulamin, jak i PSW definiują ten termin jako
zwolnienie z zajęć w uczelni. Warto wspomnieć, że student korzystający z urlopu od
zajęć może bez przeszkód podejmować pracę bądź nawet badania naukowe czy też praktyki studenckie, gdyż jak wskazuje PSW i Regulamin, zwolnienie (urlop) obejmuje wyłącznie zajęcia realizowane w oparciu o plan studiów. Wątpliwości może budzić kwestia
składki na ubezpieczenie społeczne, która w okresie studiów jest zawieszona – zgodnie
z art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.). Okresem nieskładkowym jest okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku. Warunkiem stawianym
przez ustawę jest ukończenie nauki w wymiarze określonym programem studiów.
[JMr]
XXXVII. Przepis art. 171 ust. 3 PSW dał studentom sposobność przeniesienia się
z innej uczelni, w tym także zagranicznej. Aby student mógł skorzystać z tego uprawnienia, musi uzyskać, zgodnie z ustawowymi wymogami, zgodę kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji. Student ma
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nie tylko prawo do zmiany kierunku studiów czy uczelni, ale także, zgodnie z § 4 ust. 1
pkt 16 Regulaminu, przysługuje mu prawo do zmiany formy studiowania na zasadach
określonych przez radę wydziału. [BG]
XXXVIII. Paragraf 4 ust. 1 pkt 16 ściśle koresponduje z § 4 ust. 1 pkt 15 Regulaminu. Przepis ten przewiduje możliwość zmiany formy studiowania, z zaznaczeniem, iż
odbywa się to przy znacznej autonomii wydziału, tj. na podstawie zasad określonych
przez radę wydziału. Dzięki temu uprawnieniu student może, po spełnieniu kryteriów
określonych przez radę wydziału, dokonać zmiany formy studiów (zob. komentarz do
§ 39). [JMr]
XXXIX. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 17 Regulaminu studentowi przysługuje prawo
do otrzymywania stypendiów i innych form pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrok z dnia 3
grudnia 2008 r. (III SA/Kr 623/08, Legalis nr 316897) WSA w Krakowie w sprawie
skargi studenta na decyzję Rektora, w którym Sąd zaprezentował pogląd, że przyznana
Rektorowi, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, kompetencja do ustalenia szczegółowego regulaminu pomocy materialnej, nie obejmuje uprawnienia do
wprowadzania innych niż ustawowo przewidziane zasad określania dochodu na rodzinę
studenta uprawniających do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej. [BG]
XL. Prawo zawarte w § 4 ust. 1 pkt 17 Regulaminu dotyczy praw socjalnych,
czyli możliwości pobierania stypendium socjalnego. Przepis ten jest konkretyzacją
art. 173 ust. 1 pkt 1 PSW, w którym zaznaczono, że studenci mają prawo otrzymywać
stypendium socjalne. Jednak powyższa regulaminowa konstrukcja wynika z postanowień Konstytucji RP. W przepisie konstytucyjnym (art. 70 ust. 4) uregulowano, iż obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie powszechnego i równego dostępu do wykształcenia oraz że w tym celu ma powstać system indywidualnej pomocy finansowej
i organizacyjnej dla studentów. [JM, JMr]
XLI. Ponieważ komentowany przepis zawiera niedookreślony zwrot „innych
form pomocy materialnej”, może powodować problemy interpretacyjne. Wobec braku
szczegółowych unormowań w Regulaminie i Statucie oraz w PSW należy przyjąć, iż
innymi formami pomocy materialnej są: zapomogi, zwiększenie stypendium socjalnego
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
pomoc materialna przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego, o których
mowa odpowiednio w art. 182−183 PSW oraz art. 173a PSW. Jeżeli zaś chodzi o wspomniane (w § 4 ust. 1 pkt 17 in fine) zasady określone odrębnymi przepisani, warto podkreślić, iż regulacja ta jest konsekwencją art. 175 i 177 PSW, które częściowo normują
procedurę przyznawania stypendiów socjalnych oraz świadczeń pomocy materialnej.
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Istotny jest art. 186 PSW stwierdzający, iż szczegółową procedurę przyznawania świadczeń pomocy materialnej, w tym stypendiów socjalnych, określać będzie stosowny regulamin. [JM, JMr]
XLII. Zasady przyznawania stypendiów normuje Regulamin w sprawie ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
UWr (zarządzenie Nr 104/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września
2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego).
Według § 1 tego Regulaminu świadczenia pomocy materialnej dla studentów są przyznawane ze środków funduszu przeznaczonych na finansowanie tej formy pomocy.
W § 2 ust. 1 ww. aktu prawnego określono z kolei następujące formy pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
zapomogi. Świadczenia te, w zależności od rodzaju dotacji, są przyznawane na wniosek
dziekana lub Rektora, o czym mowa w § 3 owych Zasad. Pierwsze z trzech stypendiów
przyznawane są na okres dziewięciu miesięcy, natomiast stypendia Rektora dla najlepszych studentów wypłacane są co miesiąc przelewem na konto osobiste studenta, według harmonogramu zatwierdzonego przez Rektora, począwszy od listopada z wyrównaniem za październik lub od kwietnia z wyrównaniem za marzec (w przypadku, gdy
studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego). Treść § 5 omawianych Zasad określa okoliczności wygaśnięcia decyzji o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej. Następuje to wtedy, gdy student: został skreślony z listy studentów, ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, utracił prawo do świadczenia
na podstawie § 18 ust. 4 tego Regulaminu. Wskazany przepis obejmuje sytuację, w której student po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim, chyba
że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania
tytułu zawodowego magistra, maksymalnie przez okres trzech lat. [JM]
XLIII. Możliwość podejmowania pracy zarobkowej niekolidującej z podstawowymi obowiązkami studenta przewidują postanowienia § 4 ust. 1 pkt 18 Regulaminu.
Jest to kolejny przejaw wprowadzania elastycznej formy studiowania, który jest zgodny z założeniami Procesu Bolońskiego (szerzej na temat założeń Procesu Bolońskiego, J. Bolałek, Podstawowe elementy Procesu Bolońskiego. Jak wybrać studia i studiować w warunkach zachodzących zmian?, Puck 2012; http://ekspercibolonscy.org.
pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/jbo_podstawowe_elementy_pb_300312.pdf, dostęp: 12.05.2015 r.). [BG]
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XLIV. Paragraf 4 ust. 1 pkt 18 Regulaminu statuuje prawo studenta do podjęcia
pracy zarobkowej, zastrzegając przy tym, iż nie może się to odbyć kosztem jego podstawowych obowiązków. Prawo do podjęcia pracy wynika z art. 65 ust. 1 oraz art. 10
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1220
z późn. zm.) Nie sposób nie zauważyć, iż użyte w § 4 ust. 1 pkt 18 sformułowanie
„podstawowe obowiązki” nie zostało nigdzie zdefiniowane, gdyż Regulamin nie dokonuje podziału obowiązków na podstawowe i niepodstawowe, ujednolicając je w § 4.
W związku z powyższym można jedynie domniemywać, iż uchwałodawcy akademickiemu chodziło tu o wykonywanie obowiązków zgodnie z treścią ślubowania, przepisami Regulaminu oraz innymi przepisami obowiązującymi w UWr. Wspomnieć należy o znaczeniu omawianej regulacji, a dokładnie o kwestii podejmowania pracy
zarobkowej w sytuacji, gdy mogłoby to kolidować z podstawowymi obowiązkami studenta. Oznacza to, że podjęcie przez studenta pracy nie może stanowić usprawiedliwienia nieobecności np. na egzaminie lub stanowić podstawy do skorzystania z urlopu dziekańskiego czy też innych praw zagwarantowanych przez Regulamin oraz PSW.
Innymi słowy, student może pracować, jednak dokonuje tego „na własne ryzyko”,
ponieważ praca zarobkowa nie powinna kolidować z obowiązkami studenta przewidzianymi w Regulaminie. [JMr]
XLV. Regulamin w osobnym punkcie (§ 4 ust. 1 pkt 19) wyszczególnił prawo
studenta do otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce.
Kwestia ta została uregulowana odmiennie niż w art. 173 ust. 1 PSW, w którym ustawodawca wprost określił poszczególne rodzaje stypendiów, np. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium rektora dla najlepszych studentów jako jedną z form, obok
stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi. [BG]
XLVI. Komentowany przepis reguluje także kwestie tzw. „stypendium naukowego”, będącego wyróżnieniem przyznawanym na wniosek studenta po spełnieniu określonych wymogów, zwykle w postaci wysokiej średniej arytmetycznej z ocen lub promowania UWr na zawodach sportowych. Kwestię tę regulują następujące przepisy:
art. 173 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 173b, art. 178 i art. 181 PSW. Pewne wątpliwości powoduje
niedookreślenie pojęcia „działalność organizacyjna”, która to znajduje się in fine § 4
ust. 1 pkt 19 Regulaminu, jako jedna z przesłanek otrzymania nagród i wyróżnień. Jest
to o tyle problematyczne, że w art. 181 ust. 1 PSW wskazano zamknięty katalog przesłanek uprawniających do poboru stypendium rektora dla najlepszych studentów. Tym samym, określona w Regulaminie przesłanka wykracza poza materię PSW. Z tego powodu
należy stwierdzić, że działalność organizacyjna nie powinna być podstawą do udzielenia
stypendium. [JMr]
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XLVII. Studenci UWr, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 21 Regulaminu, mają prawo do
wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych oraz o pracy prowadzących je nauczycieli
akademickich w trybie uzgodnionym przez samorząd studencki z Rektorem. Uczelnia,
ze względu na swoje konstytutywne cechy, stanowi instytucję otwartą na nowe idee
(M. Wójcicka, Zapewnienie jakości kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego,
[w:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Warszawa
1999, s. 205). Wspomniany przepis wpływa pozytywnie na proces kształcenia, wspomagając zapewnienie odpowiedniej jakości nauczania. [BG]
XLVIII. Uprawnienie zawarte w § 4 ust. 1 pkt 21 Regulaminu ma charakter sui
generis. Jest ono jednocześnie obowiązkiem, o którym mowa w § 5 pkt 9 Regulaminu.
Przede wszystkim uprawnienie to koresponduje z normami zawartymi w Konstytucji RP,
a w szczególności z art. 54 ust. 1, który brzmi: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Podkreślić
zatem należy, że omawiany przepis Regulaminu ściśle koresponduje z materią PSW
i Statutem. W tym miejscu warto wskazać na art. 132 PSW wprowadzający ogólny obowiązek okresowej oceny nauczycieli akademickich. Został on skonkretyzowany w § 112
Statutu określającym kwestie oceny zajęć dydaktycznych przez studentów. [JMr]
XLIX. Ostatnim postanowieniem § 4 ust. 1 pkt 23 Regulaminu jest prawo studentów do wnoszenia skarg na decyzje organów Uczelni. Ustawa PSW określa szczegółowo
kategorię spraw, do których stosuje się odpowiednio przepisy KPA czy PPSA. Zgodnie
z art. 207 ust. 1 PSW przepisy KPA i PPSA stosuje się do decyzji, o których mowa
w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3 PSW, podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach
studentów i doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego. Ustawodawca ustalił, zgodnie z treścią art. 207 ust. 2 PSW, że do ostatecznych decyzji wydawanych przez
rektora w pierwszej instancji należy stosować odpowiednio przepisy art. 127 § 3 KPA.
Natomiast treść art. 207 ust. 3 PSW wskazuje na rektora jako organ właściwy do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu oraz do
stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu.
Ustawodawca rozszerzył także stosowanie przepisów KPA oraz PPSA. W literaturze
przedmiotu wskazuje się, że ustawa z dnia 18 marca 2011 r. zmieniająca ustawę o PSW
rozszerza możliwość odpowiedniego stosowania przepisów KPA i PPSA (P. Telusiewicz,
Komentarz do art. 206, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz..., s. 1005). Bogaty dorobek judykatury z zakresu odpowiedniego stosowania przepisów KPA i PPSA na
gruncie PSW stanowi istotne źródło wiedzy dla omawianej kwestii. Nie zgłębiając zbyt
szczegółowo tej materii, warto zwrócić uwagę na orzeczenie WSA w Poznaniu (szerzej
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na temat orzeczeń sądowych z zakresu stosowania art. 207 PSW zob. ibidem, s. 1006–
1011). Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę studenta na decyzję o skreśleniu z listy studentów, w uzasadnieniu stwierdził: „Sąd podziela utrwalony w orzecznictwie i doktrynie pogląd, że decyzja organów uczelni, w kontekście wyrażonej w art. 77
ust. 5 Konstytucji RP zasady autonomii szkół wyższych, nie musi spełniać tak surowych
kryteriów jak decyzja organu administracyjnego. Odpowiednie stosowanie przepisów
KPA polega na zachowaniu przez organ minimum procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych uprawnień strony” (http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/554FD970CD, dostęp: 12.05.2015 r.). Orzeczenie to jest istotne ze względu na fakt potwierdzenia poglądu, że PSW stosuje „odpowiednio” przepisy
KPA. Zatem decyzja organów uczelni powinna zawierać m.in. takie podstawowe elementy jak uzasadnienie faktyczne i prawne. [BG]
L. Należy podkreślić, że prawa do składania skarg wynikającego z § 4 ust. 1
pkt 23 Regulaminu nie należy wiązać z konstytucyjnym prawem do wnoszenia skarg
i wniosków, wynikającym z art. 63 Konstytucji RP, lecz z prawem do kontroli sądowoadministracyjnej, która jest uruchamiana przez wniesienie – za pośrednictwem organu,
którego działalność jest zaskarżana – skargi (będącej kwalifikowanym pismem procesowym) do sądu administracyjnego (zob. art. 3 § 2 oraz art. 57 PPSA). Warto jednak podkreślić, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego musi zostać poprzedzone wyczerpaniem środków zaskarżenia. Komentowany przepis wprowadza generalne
prawo do zaskarżania wszelkich decyzji organów uczelni. Warto również nadmienić, że
wezwany do kontroli danej decyzji organów uczelni sąd administracyjny powinien ją
badać wyłącznie pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wyrok zaś przez niego wydany będzie miał charakter kasatoryjny. [JMr]
LI. Druga kategoria praw przyznanych w Regulaminie (§ 4 ust. 2) dotyczy studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 9 PSW
podstawowym zadaniem uczelni jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków
do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych (przepis ten został
wprowadzony w art. 1 pkt 9 w wyniku nowelizacji PSW ustawą z dnia 18 marca 2011 r.).
W 2010 r. liczba studentów niepełnosprawnych potroiła się w porównaniu do 2005 r.
i osiągnęła liczbę niemal 30 000 (http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow, dostęp: 12.05.2015 r.). Brzmienie art. 13
ust. 1 pkt 9 uwzględnia konieczność wyrażenia w postaci norm prawnych potrzeb osób
niepełnosprawnych (H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo…, s. 67). Z tego względu jest ważne, aby uczelnie wyższe podejmowały działania mające na celu ułatwienie studiowania
osobom niepełnosprawnym. [BG]
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LII. Rozwiązania przyjęte w § 4 ust. 2 Regulaminu należy ocenić pozytywnie.
Zgodnie z tymi postanowieniami student będący osobą niepełnosprawną ma wiele praw,
do których spełnienia zobowiązane są jednostki organizacyjne Uczelni. Wydaje się, że
tak szczegółowe określenie praw przysługujących niepełnosprawnym studentom powinno zaspokoić ich podstawowe potrzeby. Niemniej jednak warto pamiętać, że regulamin
jako akt prawny nie może normować wszystkich spraw. W chwili powstawania tego aktu
nie jest możliwe przewidzenie wszystkich sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w przyszłości. Należy zaznaczyć, że tak szczegółowe unormowanie byłoby wręcz niecelowe. Dlatego ważne jest, aby uczelnia stwarzała przyjazną atmosferę studentom niepełnosprawnym. Oczywiście nie chodzi w tym przypadku o obniżanie wymagań merytorycznych.
Stosowne natomiast byłoby życzliwe podejście pełnosprawnych studentów oraz pracowników uczelni uwzględniające ograniczenia ich niepełnosprawnych kolegów. [BG]
LIII. Katalog praw przyznany studentom UWr wyznaczany jest równolegle przez
przepisy powszechnie obowiązujące, tj. w szczególności przez przepisy konstytucyjne
oraz PSW, a także przez postanowienia aktu wewnętrznego, jakim jest Regulamin.
Z tego względu należy pamiętać, że student korzysta z uprawnień mających swoje źródło w unormowaniach pozaregulaminowych. Przykładem takiego prawa, niewymienionego w § 4 Regulaminu, jest ustalone w art. 188 PSW uprawnienie studenta do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.
Konstytucja RP, PSW, Statut, Regulamin są to podstawowe akty prawne wyznaczające
zakres praw studenta. Jednak nie każdy student posiada wystarczającą wiedzę w zakresie materii, którą regulują omówione akty. Z tego powodu tak szeroki katalog praw studenta korespondujący ściśle z materią ustawową pełni także istotne funkcje informacyjne dla studenta. [BG]
§ 5. [Obowiązki studenta]
Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne ze ślubowaniem, Regulaminem
studiów i z innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni, a w szczególności:
1) wytrwałe zdobywanie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem
kształcenia;
2) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, terminowe uzyskiwanie zaliczeń
i składanie egzaminów oraz wypełnianie wszelkich obowiązków ujętych w planie studiów i programie studiów;
3) dbanie o dobre imię Uczelni i godność studenta;
4) odnoszenie się z szacunkiem do współstudiujących, pracowników i władz
Uczelni;
5) dbanie o mienie Uczelni oraz korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem;
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6) terminowe wnoszenie opłat za studia, jeżeli takie opłaty zostały określone
odpowiednimi przepisami;
7) zapoznawanie się z uchwałami i decyzjami (rozstrzygnięciami), a także komunikatami (wiadomościami, informacjami, itp.) władz Uczelni i wydziału dotyczącymi toku studiów, w tym umieszczanymi w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), oraz dostarczonymi na indywidualne konto pocztowe
studenta z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej;
8) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności) powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, a także
o zmianie warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość
pomocy materialnej, oraz o innych okolicznościach faktycznych i prawnych mających znaczenie dla praw i obowiązków studenta w Uczelni;
9) udział w ewaluacji procesu dydaktycznego (sporządzania ankiet);
10) zawieranie umów (w tym dokonywanie zmian umów (aneksów)) związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych oraz warunkami odpłatności za studia w Uniwersytecie Wrocławskim;
11) składanie oświadczeń czy innych dokumentów wymaganych przez ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne przepisy prawa;
12) niepodejmowanie czynności (działań) mogących prowadzić do przypisania
sobie autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia
naukowego.
I. Komentowany przepis zawiera katalog podstawowych obowiązków studenta.
Pomimo ogólnych sformułowań mających w pewnym stopniu charakter klauzul generalnych stanowi on punkt odniesienia dla oceny wypełniania obowiązków przez studenta (na temat klauzul generalnych zob. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 223 i n.). Student, stosownie do brzmienia omawianego przepisu,
jest zobowiązany do postępowania zgodnego ze ślubowaniem, Regulaminem i innymi
przepisami obowiązującymi w Uczelni. [JAM]
II. Student UWr składa ślubowanie o treści: „Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ślubuję uroczyście: − zdobywać wiedzę i umiejętności, − postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi, −
dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta” (§ 120 ust. 2
Statutu i Regulamin). Elementami ślubowania są m.in. zobowiązanie do przestrzegania
norm, zasad współżycia i zwyczajów uniwersyteckich oraz dbałość o dobre imię Uniwersytetu i godność studenta. Ustalenie, czy konkretne zachowanie studenta jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z treści ślubowania, może niejednokrotnie być rzeczą
trudną do określenia. Wynika to z ogólnikowego i ocennego charakteru pojęć, jakie siłą
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rzeczy zawiera rota ślubowania studenckiego (zob. też komentarz do Ślubowania).
[JAM]
III. Na tle komentowanego § 5 Regulaminu pojawia się pytanie, co kryje się pod
pojęciem „innych przepisów obowiązujących w Uczelni”. Za przepisy obowiązujące
w uczelni uznawane są nie tylko regulaminy studiów, np. normy typu: student obowiązany jest pogłębiać wiedzę, ale wszelkie inne w niej obowiązujące. W orzecznictwie
sądowym podkreśla się, że prawa i obowiązki wynikają zarówno z przepisów powszechnie obowiązujących (ustaw i aktów normatywnych wykonawczych), jak i ze statutów
oraz regulaminów zakładowych (uchwalanych przez właściwe organy szkoły wyższej).
Użytkownika (studenta) zakładu administracyjnego wiążą także przepisy zawarte w aktach normatywnych wewnątrzzakładowych, ponieważ jego wniosek o przyjęcie do zakładu administracyjnego (uczelni) jest równocześnie wyrażeniem zgody na poddanie się
reżimowi prawnemu obowiązującemu w danym zakładzie (uchwała NSA z dnia 13 października 2003 r., OPS 5/03, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W nowszym dorobku doktryny zwraca się uwagę, że państwowa szkoła wyższa ma charakter korporacji prawa publicznego (E. Ochendowski, Pozycja prawna studenta uniwersytetu − użytkownik
zakładu publicznego czy członek korporacji publicznej, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003, s. 455, 457). [JAM]
IV. Istotne znaczenie w kontekście analizowania obowiązków studenta i przepisów obowiązujących w uczelni zawiera ustawa PSW. Przykładowo, przepis art. 189
ust. 1 PSW nakłada na studenta obowiązek postępowania zgodnie z treścią ślubowania
i regulaminem. Natomiast przepis art. 189 ust. 2 PSW określa trzy obowiązki studenta:
1) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem
studiów; 2) składanie egzaminów, odbywanie praktyk i spełnianie innych wymogów
przewidzianych w planie studiów; 3) przestrzeganie przepisów obowiązujących w uczelni. [JAM]
V. Na studencie ciąży m.in. obowiązek wytrwałego zdobywania wiedzy i umiejętności przewidzianych programem kształcenia. W świetle tego unormowania student zobligowany jest do pełnego wykorzystania możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu
uczelnia. Naruszenie tego obowiązku nie zostało bezpośrednio zagrożone sankcją skreślenia z listy studentów. Student musi ponadto uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych,
terminowo uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy oraz wypełniać wszelkie obowiązki
ujęte w planie studiów i programie studiów. Student otrzymuje bowiem do wiadomości
plan studiów, terminy i wyniki egzaminów (§ 18, § 20 ust. 1 i § 27 Regulaminu). Nie jest
też ograniczony jednym terminem ustalonego egzaminu, gdyż dodatkowo może przystąpić do egzaminu przed sesją, poprawkowego, a także komisyjnego (m.in. § 25, § 31
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i § 32 Regulaminu). Student może też na zasadach określonych w § 42 Regulaminu
otrzymać semestralny lub roczny urlop od zajęć. Poza tym może wnioskować o powtarzanie semestru (roku) studiów (§ 38 Regulaminu). [JAM]
VI. Zarówno PSW, jak i Regulamin nakładają na studenta obowiązek dbania o jego
godność. Uznanie tej wartości wyraża się w kulturze osobistej studenta, w jego zachowaniu nie tylko na terenie Uczelni, ale również w innych miejscach publicznych. Pojęcie
„godności studenta” było analizowane w orzecznictwie sądowym w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej studenta i rozumiane jest szeroko. Godność studenta nie ogranicza się wyłącznie do sfery podmiotowej, jako dobra osobistego przysługującego mu
z uwagi na godność własną, lecz ma szerszy charakter, gdyż obejmuje każde zachowanie
studenta względem innych osób, które nie przynosi ujmy uczelni przygotowującej go do
pracy zawodowej i świadczy o poczuciu odpowiedzialności za poszanowanie praw innego człowieka (tak m.in. WSA w Krakowie w wyroku z dnia 24 września 2008 r., III SA/
Kr 449/07, Legalis nr 162944). W tym miejscu warto wspomnieć, że na UWr funkcjonuje Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, który zawiera katalog pożądanych i oczekiwanych zachowań członka społeczności akademickiej. Student powinien
również odnosić się z szacunkiem i w sposób kulturalny do swoich kolegów, pracowników i władz Uczelni. Powinien szanować własną godność i godność innych. Naruszenie
zasad godności może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. [JAM]
VII. Paragraf 5 pkt 5 Regulaminu nakłada na studenta obowiązek dbania o mienie
Uczelni oraz korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Mienie uczelni, stosownie
do art. 89 PSW, obejmuje własność i inne prawa majątkowe. Pojęcie to jest ściśle związane z prawem cywilnym. Niszczenie mienia i innych praw majątkowych Uczelni jest
wyrazem braku szacunku dla materialnego dorobku UWr. Wszelkie przejawy wandalizmu wobec mienia uniwersyteckiego skutkują odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną. [JAM]
VIII. Inną sankcją w związku z niewypełnieniem obowiązku unormowanego
w § 5 pkt 6 może być odmowa dopuszczenia studenta do przystąpienia do zaliczenia
albo egzaminu (§ 28, § 34 Regulaminu). Nie oznacza to jednak, że uczelnia publiczna
może dowolnie ustalać opłaty za świadczone usługi edukacyjne i nakładać w związku
z tym obowiązki na studenta. Ograniczenia w tym zakresie zawiera art. 160a PSW, który
enumeratywnie wymienia przypadki, w jakich uczelnia publiczna może pobierać opłaty
za świadczone usługi edukacyjne. [JAM]
IX. Student UWr, zgodnie z § 5 pkt 7, ma obowiązek zapoznawania się z uchwałami i decyzjami (rozstrzygnięciami), a także komunikatami (wiadomościami, informacjami itp.) władz Uczelni i wydziału, dotyczącymi toku studiów, w tym umieszczanymi
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w USOS, oraz dostarczonymi na indywidualne konto pocztowe studenta z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej. Regulamin nakłada na studenta obowiązek zapoznawania się z powyższymi regulacjami władz Uczelni i wydziału dotyczącymi toku
studiów, bez względu na formę, w jakiej zostały przekazane do wiadomości studentom
– za pomocą ogłoszeń czy komunikacji wirtualnej. W praktyce komunikacja na poziomie wydziału pomiędzy dziekanem wydziału a studentami odbywa się także za pomocą
informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń. Przy zachowaniu zatem należytej dbałości o realizację swoich interesów i minimum dbałości w wykonywaniu obowiązków wobec Uczelni student z łatwością może dowiedzieć się o wiążących go terminach związanych z tokiem studiowania, zwłaszcza że udogodnienia w postaci systemu USOS oraz
uczelnianej poczty elektronicznej znacznie to ułatwiły. [JAM]
X. Stosownie do brzmienia § 5 pkt 8 obowiązkiem studenta jest również aktualizowanie w dziekanacie danych mających znaczenie dla realizacji jego dla praw i obowiązków, jeżeli uległy one zmianie. Dotyczy to zwłaszcza zmiany nazwiska, stanu cywilnego, adresu, a także zmiany warunków materialnych, jeśli przykładowo wpływają
one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej. Nie jest to katalog zamknięty i dlatego student ma obowiązek informowania także o zmianie innych danych mających znaczenie dla realizacji jego praw i obowiązków. Obowiązek taki powstaje niezwłocznie,
przy czym termin uznaje się za zachowany, jeżeli powiadomienie nastąpiło w ciągu 14
dni od wystąpienia ww. okoliczności. [JAM]
XI. Udział w ewaluacji procesu dydaktycznego został uregulowany w § 5 pkt 9
Regulaminu. Oznacza on uczestnictwo w sporządzaniu ankiet dotyczących m.in. oceny
wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia uniwersyteckie. Ankiety wypełniane są anonimowo, również drogą elektroniczną, po zakończeniu każdego semestru (§ 112 Statutu). [JAM]
XII. Konsekwencją naruszenia obowiązku zawierania umów i aneksów związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych oraz warunkami odpłatności za studia (§ 5
pkt 10) może być skreślenie z listy studentów. Za niepodpisanie przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne,
a także za niewniesienie wymaganych opłat związanych ze studiowaniem przewidziana
jest sankcja opisana w § 43 Regulaminu, tj. skreślenie z listy studentów. Decyzję w tym
zakresie podejmuje dziekan wydziału. [JAM]
XIII. Paragraf 5 zawiera otwarty katalog obowiązków studenta i stanowi rozwinięcie art. 189 PSW. Konstrukcja tego katalogu wskazuje, iż możliwy jest podział wspominanych obowiązków na ogólne i konkretne. Do pierwszej kategorii należy: postępowanie zgodne ze ślubowaniem, Regulaminem oraz z innymi obowiązującymi w Uczelni
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przepisami prawnymi. Drugą kategorię tworzą powinności, które zostały enumeratywnie wymienione w poszczególnych punktach omawianego paragrafu. [JMr]
XIV. Pierwszym z ogólnych obowiązków studenta UWr jest postępowanie zgodne ze ślubowaniem. Analizując treść ślubowania, warto zwrócić uwagę na sporą liczbę
zwrotów nieostrych, które nie zostały zdefiniowane ani w PSW, ani w Statucie czy w samym Regulaminie. Nakaz postępowania zgodnie z Regulaminem stanowi drugi ogólny
obowiązek studenta UWr, co podkreśla fundamentalne znaczenie mocy prawnej tego
aktu prawnego. W samej swojej konstrukcji przepis ten stanowi powtórzenie art. 189
ust. 1 PSW. Stosownie do jego brzmienia „student jest obowiązany postępować zgodnie
z treścią ślubowania i regulaminem studiów”. Warto podkreślić, że powyższy obowiązek należy rozumieć szeroko zarówno jako nakaz przestrzegania obowiązków studenckich, jak i nakaz swobodnego korzystania z praw przyznanych przez komentowany Regulamin. Ostatnim z ogólnych obowiązków unormowanych w § 5 jest przestrzeganie
„przepisów obowiązujących w Uczelni”. Pojęcie to należy rozumieć jako obowiązek
stosowania się do regulacji zawartych m.in. w przepisach BHP, Regulaminie korzystania
z biblioteki uniwersyteckiej bądź innych uczelnianych aktów prawnych. [JMr]
XV. Pierwszą z konkretnych (szczególnych) powinności studenta jest obowiązek
wytrwałego zdobywania wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania.
Analizując treść tego obowiązku, nie sposób pominąć faktu, że przepis go ustanawiający
łączy się z prawem studenta do zdobywania wiedzy (§ 4 ust. 1 pkt 1). Uprawnienie studenta przekształca się w obowiązek wytrwałego zdobywania wiedzy, co implikuje powstanie po jego stronie innych obowiązków, jak np.: terminowe przystępowanie do egzaminów, obowiązkowe wnoszenie opłat za możliwość powtarzania przedmiotu
(o którym mowa w § 38 ust. 5 Regulaminu). Należy jeszcze zwrócić uwagę, że uchwałodawca akademicki wprowadził w § 37 ust. 7 Regulaminu definicję negatywną omawianego pojęcia, uznając, że niespełnienie warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych
jest traktowane jako brak postępów w nauce i oznaczanie spełnienie omawianego obowiązku. [JMr]
XVI. Paragraf 5 pkt 3 i 4 Regulaminu zawiera pojęcia nieostre. Trudno zaprzeczyć, że dla każdego studenta czym innym jest „dbanie o dobre imię Uczelni”, a tym
bardziej o „godność studenta” czy „odnoszenie się z szacunkiem wobec współstudiujących oraz pracowników i władz uczelni”. Nieostrość wspomnianych pojęć nie ułatwia
zastosowania powyższych przepisów w praktyce, w związku z czym są one regulacjami
odsyłającymi do aksjologii akademickiej. [JMr]
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XVII. Z kolei § 5 pkt 6 Regulaminu wprowadza obowiązek terminowego wnoszeniu opłat za studia. Chodzi szczególnie o opłaty związane z kształceniem, uiszczane
na studiach niestacjonarnych oraz opłaty za powtarzanie zajęć, o których mowa w § 38
ust. 5 Regulaminu. Trzeba zaznaczyć, że z obowiązkiem tym jest ściśle powiązany przepis § 43 ust. 2 pkt 3 Regulaminu, w którym zostało ustalone prawo dziekana do skreślenia z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z kształceniem na
studiach. [JMr]
XVIII. Komentowany § 5 ust. 7 Regulaminu zawiera domniemanie znajomości
prawa obowiązującego w Uczelni przez studentów, co z kolei implikuje możliwość zastosowania, po stronie Uczelni, zasady ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa
szkodzi). Celem tego przepisu jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania
Uniwersytetu, szczególnie pod względem administracyjno-prawnym. [JMr]
§ 6. [Odpowiedzialność studenta]
Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie obowiązujących
przepisów student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim na zasadach określonych w Ustawie i w Statucie Uniwersytetu
Wrocławskiego.
I. Paragraf ten jest powtórzeniem regulacji zawartych w art. 211 PSW. Omawiana
regulacja wskazuje sankcje, jakie zostały przewidziane za naruszenie obowiązujących
przepisów, i wymienia organy, przed którymi toczy się postępowanie w sprawie uchybienia godności studenta. Student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną,
w której skład wchodzą, zgodnie z § 129 ust. 2 Statutu, po jednym studencie i nauczycielu akademickim z każdego wydziału. W przypadku sądu koleżeńskiego jego skład stanowi, zgodnie z § 21 regulaminu samorządu studenckiego oraz z § 6 załącznika nr 4 do tego
regulaminu: 6 członków wybranych przez Parlament Studentów UWr oraz jeden sekretarz pozostający bez prawa głosu (por. komentarz do pkt IX komentowanego paragrafu).
Zaznaczyć trzeba, że powyższe organy są organami I instancji, w związku z czym posiadają one odpowiednio Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński, których skład jest dobierany w taki sam sposób jak organów
I instancji. Powyższe organy są władne nałożyć na studenta kary dyscyplinarne, które
zostały wymienione w art. 212 PSW. Katalog kar jest zamknięty. Oznacza to, że tylko
kary wymienione w tym przepisie można studentowi wymierzyć i niedopuszczalne jest
stosowanie innych sankcji. Należą do nich: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem,
zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku oraz wydalenie
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z uczelni. Od wydanego orzeczenia organu I instancji stronom, na podstawie art. 220
ust. 1 PSW, służy odwołanie do odpowiedniego organu II instancji. [JMr, JAM]
II. W postępowaniu dyscyplinarnym wobec studentów stosuje się tryb ściśle określony przepisami art. 211−225 PSW oraz wydanymi na podstawie delegacji ustawowej
przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia
2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego
wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707). Warto również zwrócić uwagę na przepis
art. 223 PSW, który stanowi, że „do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, z wyjątkiem postępowania przed sądem koleżeńskim,
w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
KPK, z wyłączeniem art. 82”. Regulacja powyższa wskazuje zatem, że w postępowaniu
dyscyplinarnym wobec studentów stosuje się KPK, lecz jedynie w ograniczonym zakresie. [JAM]
III. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 214 ust. 2 PSW rektor uczelni posiada
prawo do wymierzenia kary dyscyplinarnej studentowi z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Zaznaczono przy tym, że może się to odbyć jedynie
w przypadku przewinienia mniejszej wagi. Ponadto PSW, w art. 218 ust. 1, przewiduje
prawo obwinionego studenta do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy.
Student może wybrać obrońcę według własnego uznania. Przepisy nie przewidują w tym
zakresie żadnych wymagań. Z uwagi na treść art. 218 ust. 2 PSW, który określa, że
w przypadku, gdy obwinionemu grozi kara wydalenia z uczelni i nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego obowiązkowo wyznacza obrońcę spośród
nauczycieli akademickich lub studentów uczelni. Zgodnie z treścią art. 223 PSW stosuje
się przepisy KPK, z wyłączeniem art. 82 KPK, który na tym stanowisku przewiduje jedynie pełnomocników profesjonalnych. A zatem obrońcą obwinionego studenta może
być nie tylko pełnomocnik profesjonalny jak adwokat czy radca prawny, ale także nauczyciel akademicki, student uczelni czy osoba niezwiązana z uczelnią (por. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz,
Warszawa 2008, s. 178). [JMr, UBN]
IV. Wspomnieć należy również, że organy dyscyplinarne samorządu studenckiego, jakimi niewątpliwie są komisje dyscyplinarne, orzekają kary w postaci decyzji administracyjnych. Treść art. 221 PSW przewiduje możliwość zaskarżenia prawomocnego
orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej do sądu administracyjnego. Jednocześnie ustawa nie przewiduje takiej możliwości w przypadku prawomocnego orzeczenia
sądu koleżeńskiego. [JMr, UBN]
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V. Godność studenta i jej uchybienie to zagadnienia, które wymagają skomentowania. Problemem godności zajmowało się wielu przedstawicieli różnych nurtów myśli
politycznej, prawnej, filozoficznej. Godność studenta nie musi być tożsama z godnością
człowieka. Z uwagi na status studenta termin ten powinien być ograniczony zakresowo
(dla ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej). Zagadnieniem odrębnym wyznaczającym granice pojęcia godności studenta jest godność człowieka, którą każdy student
posiada niezależnie od statusu i sytuacji. Niejednokrotnie pewne zachowania rozumiane
jako zgodne z normami prawa powszechnie obowiązującego mogą stać się przedmiotem
postępowania dyscyplinarnego z powodu naruszenia godności studenta. Zbiorem zasad
będących wyznacznikiem w tym względzie jest na przykład Kodeks etyki studentów
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który wprost
wskazuje na konieczność dbania o godność studenta (zob. Kodeks etyki studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z komentarzem,
red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław 2010). Warto również w kontekście prowadzonych rozważań wspomnieć o tym, że uniwersytet czy też szkoła wyższa hołubiąca wielowiekowe
tradycje to znacznie więcej niż szkoła zawodowa (por. K. Zeidler, O etyce studenckiej
i jej naruszeniu, „Edukacja Prawnicza” 2007, nr 3, s. 19). [MS]
VI. Ustawa PSW nie definiuje czynu uchybiającego godności studenta. Nie zawiera również enumeratywnego wyliczenia czynów zaliczanych do tego typu przewinień. Podstawę odpowiedzialności stanowi zatem zachowanie, które narusza obowiązek
godnego zachowania się studenta. Czyn ten musi łamać normy prawa bądź zasady
współżycia społecznego. Ustalenie zatem okoliczności, które składają się na tego rodzaju czyn, w pierwszej fazie następuje na etapie postępowania wyjaśniającego przed rzecznikiem dyscyplinarnym, a następnie w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną lub
sądem koleżeńskim. Na organie orzekającym o odpowiedzialności za przewinienie dyscyplinarne w postaci czynu naruszającego godność studenta spoczywa obowiązek wskazania takich okoliczności przedmiotowych, które tworzą kategorię dobra chronionego,
jaką jest godność studenta w rozumieniu art. 211 ust. 1 ustawy PSW, oraz takich okoliczności, które tej godności uchybiają. Jedną z takich okoliczności jest naruszenie godności
studenta w sytuacji, gdy swoim zachowaniem sprzeniewierza się zasadom współżycia
i zwyczajom uniwersyteckim, w konsekwencji przynosząc ujmę uczelni (zob. wyrok
WSA w Krakowie z dnia 24 września 2008 r., III SA/Kr 449/07, Legalis nr 162944).
[JAM]
VII. Jak już wskazano, podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej jest naruszenie przepisów obowiązujących w UWr. Komentowany przepis Regulaminu może sugerować, że przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn polegający na postępowaniu uchybiającym godności studenta, który jednocześnie narusza przepisy obowiązujące w Uczelni.
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Niemniej jednak interpretacja tego zapisu prowadzi do wniosku, że unormowane są dwa
rodzaje przewinień: naruszenie przepisów obowiązujących oraz postępowanie uchybiające godności studenta. Podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie polegające na naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni współtworzą normy prawne
regulujące status studenta, do których zaliczamy m.in. Regulamin, Statut Uczelni oraz
inne akty wewnątrzzakładowe i przepisy wydawane przez władze UWr (por. J. Adamczuk, Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów i doktorantów, [w:] Nowe prawo
o szkolnictwie wyższym, a podmiotowość studenta, red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław 2007,
s. 207–220). [JAM, MS]
VIII. Katalog przewinień dyscyplinarnych jest otwarty. Obejmuje czyny uchybiające godności studenta i/lub naruszające przepisy obowiązujące w Uczelni. Zamknięty
katalog czynów, ze względu na ciągle zmieniającą się rzeczywistość, mógłby doprowadzić do sytuacji, w której zachowanie uchybiające godności studenta nie byłoby w nim
określone, a co za tym idzie nie byłoby możliwości pociągnięcia takiego studenta do
odpowiedzialności. Najczęstszymi przewinieniami dyscyplinarnymi są: ściąganie na egzaminach i zaliczeniach, plagiaty oraz bójki w akademikach. Należy również zaznaczyć,
że postępowanie dyscyplinarne może toczyć się niezależnie od innych postępowań,
zwłaszcza postępowania w sprawie o wykroczenie czy postępowania karnego. [JAM]
IX. Organami orzekającymi w sprawach dyscyplinarnych są: komisja dyscyplinarna (odwoławcza komisja dyscyplinarna) i sąd koleżeński. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzeka komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna.
Są to organy kolegialne, powoływane na okres kadencji spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni. Statut stanowi, że w skład komisji wchodzą po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału (wybieranym przez radę wydziału) oraz po jednym studencie z każdego wydziału (wybieranym przez samorząd studencki). Członkami
komisji nie mogą być: Rektor, prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor Biblioteki, dyrektor instytutu i kierownik katedry. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata.
Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania i rozstrzygają samodzielnie
wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne, a także nie są związane rozstrzygnięciami
innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku
sądu. Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu
orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz z nauczycieli akademickich i studentów w równej liczbie. Natomiast sąd koleżeński, będący organem kolegialnym samorządu studenckiego, jest sądem dwuinstancyjnym. Powołuje go Parlament Studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez członków parlamentu zwykłą większością głosów. Niezawisły sąd koleżeński działa na podstawie regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
84

II. Prawa i obowiązki studenta

Wrocławskiego. Sprawę do rozpoznania sądowi koleżeńskiemu przekazuje Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek organu samorządu studenckiego wskazanego w regulaminie samorządu. Sąd koleżeński wymierza kary jak komisja dyscyplinarna, z wyłączeniem kar: zawieszenia w określonych prawach studenta na okres do jednego roku oraz
wydalenia z Uczelni. [MS]
X. Procedura pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej przebiega
w dwóch etapach: postępowania wyjaśniającego i postępowania przed komisją dyscyplinarną. Postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, którym jest nauczyciel akademicki Uczelni. Pełni on również funkcję oskarżyciela
przed komisją dyscyplinarną, jeżeli postępowanie wyjaśniające da podstawy do skierowania wniosku o ukaranie do komisji dyscyplinarnej. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny może: umorzyć postępowanie, skierować do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie, złożyć Rektorowi wniosek o wymierzenie kary
upomnienia lub o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego. Każdorazowo po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Rektor musi zatwierdzić postanowienie o umorzeniu prowadzonego postępowania. Jeżeli tego nie zrobi, może polecić innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu skierowanie wniosku o ukaranie do komisji dyscyplinarnej.
Powtórne postanowienie rzecznika o umorzeniu jest ostateczne. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.
Terminami przedawnienia dla możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego są:
1) sześć miesięcy od dnia uzyskania przez Rektora wiadomości o popełnieniu czynu
uzasadniającego nałożenie kary;
2) trzy lata od dnia popełnienia czynu;
3) gdy czyn stanowi przestępstwo – termin przedawnienia jest tożsamy z terminem
przedawnienia ścigania danego przestępstwa, czyli: 30 lat, gdy czyn będzie stanowił zbrodnię zabójstwa; 20 lat, gdy czyn będzie stanowił inną zbrodnię; 15, gdy
czyn będzie stanowił występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat; 10, gdy czyn będzie stanowił występek zagrożony karą pozbawienia
wolności przekraczającą 3 lata; 5, gdy czyn będzie jednym z pozostałych występków;
4) przedawnienie orzekania przez komisję dyscyplinarną następuje również po upływie roku od opuszczenia uczelni przez studenta.
Popełnienie plagiatu nie ulega przedawnieniu. [MS]
XI. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega
doręczeniu. Samo ogłoszenie orzeczenia odbywa się bezpośrednio po naradzie. Doręczenie orzeczenia powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Od orzeczenia zarówno komisji dyscyplinarnej, jak i sądu koleżeńskiego stronom przysługuje
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odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie,
biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów PSW, wnosi się bezpośrednio do organu
odwoławczego. Natomiast od prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego (odwoławczej komisji dyscyplinarnej) służy skarga do WSA. [MS]
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III. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
§ 7. [Czas trwania i organizacja roku akademickiego]
1. Rok akademicki obejmuje dwa semestry studiów – zimowy oraz letni. Semestr
obejmuje okres zajęć, sesję egzaminacyjną, przerwę semestralną (zimową lub letnią) oraz przerwę świąteczną.
2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się nie później niż 1 października i kończą
się nie później niż 30 września.
3. Zajęcia w semestrze trwają 15 tygodni. W szczególnych przypadkach, na wniosek rady wydziału, okres ten może być zmieniony przez Rektora przed rozpoczęciem semestru.
4. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu
z samorządem studenckim i podaje ją do wiadomości najpóźniej do dnia 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego.
5. W szczególnych przypadkach Rektor ogłasza dni lub godziny rektorskie, dziekan zaś godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Decyzję o ewentualnym odrabianiu godzin dziekańskich podejmuje dziekan.
I. Podstawową jednostką organizacji roku akademickiego jest semestr. Pojęcie semestru wywodzi się z łacińskiego semestris i oznacza „sześciomiesięczny”. Semestr studiów jest wyodrębnionym okresem w roku akademickim, obejmującym według powyższej definicji sześć miesięcy, tj. połowę tego roku. W praktyce akademickiej, z uwagi na
przerwę wakacyjną, semestr letni trwa ok. 2 miesiące dłużej niż semestr zimowy. Rok
akademicki w UWr podzielony jest na 2 semestry studiów, składające się z 15 tygodni
zajęć dydaktycznych. Okres ten może być zmieniony wyłącznie przez Rektora na wniosek
rady wydziału, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Oprócz zajęć dydaktycznych semestr obejmuje również okres sesji egzaminacyjnej, sesji poprawkowej,
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przerwy semestralnej (zimowej lub letniej) oraz świątecznej − bożonarodzeniowej i wielkanocnej. Z brzmienia przepisów Regulaminu wynika ponadto, że semestr zimowy rozpoczyna się nie później niż 1 października i kończy się w terminie ustalonym przez Rektora.
Semestr letni rozpoczyna się również w terminie ustalonym przez Rektora i kończy się nie
później niż 30 września. Terminy rozpoczęcia i zakończenia semestru są istotne, ponieważ
zasadą jest, że semestr studiów stanowi okres zaliczeniowy. Rada wydziału może jednak
postanowić, że okres zaliczeniowy stanowi rok studiów (zob. § 36 Regulaminu). [JAM]
II. Należy zwrócić uwagę, że § 7 Regulaminu stanowi podstawę prawną do wydawanych corocznie komunikatów Rektora UWr w sprawie organizacji roku akademickiego. Komunikaty te, zawierające szczegółowy wykaz terminów dotyczących organizacji roku akademickiego, wydawane są po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego
i podawane do wiadomości studentów, pracowników, a także innych zainteresowanych
osób najpóźniej do dnia 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
w Uniwersytecie Wrocławskim. [JAM]
III. Rektor UWr może w szczególnych przypadkach ogłosić dni lub godziny rektorskie, które są wolne od zajęć dydaktycznych w Uczelni. To, czy dana okoliczność jest
szczególnym przypadkiem i uzasadnia ustanowienie dni lub godzin rektorskich, zależy
od uznania Rektora. Takie okoliczności mogą dotyczyć np. ważnych imprez ogólnouczelnianych. W wyżej powołanym komunikacie Rektora ustanowiono następujące dni
rektorskie: 1.10.2015 r. (Uroczysta Inauguracja), 2.11.2015 r., 13.11.2015 r. (Święto
Uniwersytetu) oraz 12.05.2016 r. (Juwenalia). Dni i godziny rektorskie mogą być również ustanawiane w sytuacji, gdy nie zostały przewidziane w corocznym komunikacie
(tak jak ma to miejsce w przypadku wyborów parlamentarnych czy też uroczystości żałobnych). Właściwe organy samorządu studentów mają również prawo wnoszenia propozycji ustanowienia takich dni i godzin. [JAM]
IV. Godziny dziekańskie może natomiast ogłosić dziekan wydziału w szczególnych przypadkach oraz podjąć decyzję o ich ewentualnym odrobieniu. W tej sytuacji
odpowiednie zajęcia są odwołane tylko na wydziale, na którym godziny dziekańskie
zostały ogłoszone. [JAM]
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§ 8. [Formy studiów]
1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych).
2. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
I. Definicja studiów stacjonarnych i niestacjonarnych została zawarta w art. 2
ust. 1 pkt 12 i 13 PSW. W świetle tych przepisów studia stacjonarne oznaczają „formę
studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana
w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów”, natomiast studia niestacjonarne oznaczają „formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat uczelni”.
Ustawodawca, w stosunku do studiów niestacjonarnych, nakreślił jedynie generalną zasadę, iż studia te są realizowane w formie innej niż studia stacjonarne, wskazując
jednocześnie, że szczegóły tejże formy kształcenia ma doprecyzować senat uczelni.
Oznacza to, że aktem prawnym regulującym kształcenie na studiach niestacjonarnych
powinna być uchwała senatu, w tym przypadku Senatu UWr. Uchwała ta nie musi w jakikolwiek sposób modyfikować Statutu UWr. Może mieć ona status odrębnego aktu
prawnego. Statut w § 118 ust. 1 i 2 oraz 5−8 wprost upoważnia Senat Uczelni do szczegółowego dookreślenia formy kształcenia na studiach niestacjonarnych:
„1. Uniwersytet prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uniwersytet prowadzi studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia.
(…)
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5. Studia, o których mowa w ust 1 i 2, mogą być prowadzone jako stacjonarne lub
niestacjonarne, stosownie do uchwały Senatu podjętej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 i 13
oraz art. 169 ust. 2 Ustawy.
6. Studia stacjonarne są podstawową formą kształcenia studentów.
7. Utworzenie, przekształcenie lub zniesienie określonego kierunku studiów następuje w drodze uchwały Senatu na wniosek zainteresowanych rad wydziałów.
8. Organizację i tok studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających określają regulaminy tych studiów, kursów
i szkoleń”. [JMr]
II. Warto tutaj dodać, że pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 12
września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) stosowano określenia tożsame wobec powyższych form kształcenia. I tak, odpowiednio studia
stacjonarne zwane były dziennymi, zaś studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne nie
były ujęte w jeden tryb – studiów niestacjonarnych – tylko ukształtowane jako odrębne
formy kształcenia. [JMr]
§ 9. [Formy kształcenia]
1. W Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie,
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Zasady prowadzenia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych określają odrębne
regulaminy.
2. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem
tytułu licencjata lub inżyniera. Studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra.
I. Ustęp 1 tego paragrafu jest kolejnym przepisem precyzującym zasady regulujące nauczanie w UWr. W przepisie tym określono, jakie typy studiów są prowadzone na
wrocławskiej uczelni. Są nimi: studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. Unormowanie to wyznacza również zakres zastosowania postanowień Regulaminu, podkreślając, że zasady, według których odbywają się studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe określają odrębne regulaminy. [JMr]
II. Przepis ten konkretyzuje postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 5–8 PSW, w których
ustawodawca przedstawia definicję studiów wyższych, studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Senat uczelni, wprowadzając te regulacje, określił, że warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego
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oraz uzyskanie odpowiedniego tytułu (licencjat, inżynier lub magister). Jest to w istocie
przepis wykonawczy do ustawy, który umożliwia jej realizację. [JMr, UBN]
§ 10. [Plany studiów i programy kształcenia oparte na ECTS]
Plany studiów i programy kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim oparte są na
punktowym systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta, zwanym systemem ECTS.
I. W szkolnictwie wyższym punktowe systemy oceny są znane od początku XIX
w. Pionierami w tej dziedzinie były uczelnie amerykańskie. Jednak dopiero od niedawna
punktowe systemy oceny znalazły powszechne zastosowanie w krajach Europy kontynentalnej (T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów i ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004, s. 3). [UBN]
II. ECTS jest jednym z wielu obecnie stosowanych systemów punktowych w krajach europejskich. System ten został wprowadzony w 1988 r. jako program pilotażowy
do programu Erasmus uruchomionego przez Komisję Europejską. Program wdrożono
na 145 uczelniach na terenie krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Pierwszą
fazę rozwoju zakończono pomyślnie w 1995 r. (R. Markevičienė, A. Račkauskas, ECTS
– European Credit Transfer and Accumulation System: History. Implementation. Problems, Vilnius 2010, s. 3). [UBN]
III. ECTS upowszechniono w następstwie Deklaracji Bolońskiej z dnia 19 czerwca
1999 r. Była ona wspólną deklaracją europejskich ministrów edukacji (niepubl. w Dz. U.).
Deklaracja Bolońska, która zapoczątkowała tzw. Proces Boloński miała na celu m.in.
unifikację systemu stopni akademickich, aby ułatwić mobilność studentów, pracowników
naukowych i dydaktycznych. Unifikacja miała nastąpić przez powszechne stosowanie
systemu punktowego ECTS (zob. serwis internetowy Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm, dostęp: 04.04.2014 r.). [UBN]
IV. Do polskiego systemu prawnego ECTS został wprowadzony na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385),
wydanego na mocy delegacji wynikającej z art. 165 ust. 3 PSW, który w późniejszym
okresie został uchylony i zastąpiony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 201, poz. 1187). Wymienione rozporządzenie przestało obowiązywać z chwilą wejścia w życie w dniu 1 października 2011 r. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków
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i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1187)
wydanego na tej samej podstawie prawnej, co poprzedni akt. [UBN]
V. Definicja legalna punktów ECTS została zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 18d PSW,
który stanowi, że punkty ECTS to „punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby
uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia”. Nazwa ECTS
wywodzi się z angielskiego „European Credit Transfer and Accumulation System”, co
w tłumaczeniu dosłownym znaczy Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
Kredytowych. Wprowadzenie systemu punktowego zapewniła decyzja Komisji Wspólnot Europejskich, a jej generalnym celem było upowszechnianie jednolitej procedury,
która gwarantowałaby uznawanie studiów odbytych poza granicami kraju w ich macierzystych ośrodkach akademickich. Dzięki ECTS wprowadzony został określony standard oceniania i porównywania poziomu wiedzy studentów w różnych ośrodkach akademickich. Jednolitość systemu pozwala na łatwy transfer punktów pomiędzy szkołami
wyższymi, zwłaszcza z różnych państw. [UBN]
VI. Funkcjonowanie systemu jest ściśle związane z zasadą odpowiedzialności
i wzajemnego zaufania pomiędzy uczelniami. Każda uczelnia wyższa, która przyjęła
ECTS, zobligowana jest do przedstawienia oferty dydaktycznej obowiązującej na danej
uczelni. Oferta taka zawiera nie tylko opis merytoryczny zajęć, ale również zestawienie
punktów kredytowych, które student może uzyskać dzięki uczestnictwie w określonych
zajęciach. [UBN]
VII. Punkty kredytowe są wartościami odpowiadającymi określonym przedmiotom odbywającym się w jednym cyklu dydaktycznym (najczęściej jest to semestr, możliwe jest również rozliczanie w cyklu rocznym). Odzwierciedlają one wkład pracy studenta, niezbędny do zaliczenia przedmiotu i tym samym zdobycia określonej liczby
punktów. Wartości te przedstawiają więc stopień trudności danych zajęć. Liczba punktów jest tym wyższa, im większa jest ilość pracy studenta włożona w opanowanie materiału z danego przedmiotu w stosunku do ilości pracy niezbędnej do opanowania materiału z całego semestru lub roku akademickiego. Brane jest pod uwagę uczestnictwo
w wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach, praktykach, uzyskiwanie zaliczeń, zdawanie egzaminów, a także praca samodzielna studenta. Wartość punktów za poszczególne
przedmioty jest inna na każdej uczelni, dlatego ważne jest przestrzeganie zasady wzajemnego zaufania i odpowiedzialności w ośrodkach akademickich. [UBN]
VIII. W systemie ECTS w Polsce przyjmuje się, że wkład pracy studenta niezbędny do zaliczenia jednego roku akademickiego jest równy 60 punktom kredytowym.
Aby natomiast zaliczyć dany semestr w roku akademickim, student musi uzyskać 30
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punktów. W celu otrzymania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student
jest obowiązany zdobyć co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – nie
mniej niż 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich (art. 164a ust. 2 PSW). [UBN]
IX. System ECTS nie ma na celu umożliwienia studentom uczestniczenia w zajęciach interdyscyplinarnych, a jedynie w zajęciach oferowanych na danym kierunku studiów. Liczba punktów kredytowych dla poszczególnych zajęć jest przyznawana przez
uczelnię lub szkołę wyższą, która dany przedmiot prowadzi. Każde z zajęć, stanowiących integralną część programu danych studiów, musi mieć określoną liczbę punktów
kredytowych, niezależnie od tego, czy są to zajęcia obowiązkowe, czy fakultatywne.
Pozostałe zajęcia, które nie stanowią integralnej części studiów, nie powinny mieć przyporządkowanych punktów kredytowych. Nie uniemożliwia to jednak wykazania przez
studenta uczestnictwa w tych zajęciach w odpowiednich dokumentach, takich jak indeks, protokoły czy inne dokumenty stosowane w danej uczelni. [UBN]
X. Studentowi są przyznane punkty kredytowe jedynie wtedy, gdy zaliczy on
określone przedmioty w danym semestrze lub roku zgodnie z obowiązującymi w danej
uczelni przepisami. Student, który zda pozytywnie egzaminy w całym semestrze (lub
roku), otrzymuje maksymalną liczbę punktów kredytowych przysługujących za dany
semestr (lub rok akademicki). Na podstawie wcześniej zawartej umowy dotyczącej odbywania studiów za granicą student może przenosić zdobyte punkty z jednej uczelni lub
szkoły wyższej do drugiej. W przypadku gdy student pomyślnie zrealizuje program studiów, który został uzgodniony pomiędzy uczelnią macierzystą a uczelnią przyjmującą,
to punkty zdobyte w uczelni przyjmującej są uznawane w uczelni macierzystej, co powoduje możliwość dalszego studiowania bez konieczności powtarzania roku i zdobywania dodatkowych punktów. [UBN]
XI. Osoby studiujące za granicą w systemie ECTS nie są obowiązane do wnoszenia opłat (czesnego) w uczelni przyjmującej. Jednakże na studenta może zostać nałożony obowiązek zapłaty czesnego za okres studiów za granicą w uczelni macierzystej.
Ośrodki akademickie mogą przyznawać osobom studiującym za granicą stypendium,
jeżeli spełniają one wymogi określone dla stypendystów. Co ważne, podczas pobytu za
granicą nie można zawiesić wypłaty stypendium studentowi, któremu w uczelni macierzystej przyznano stypendium socjalne lub naukowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju macierzystym. [UBN]
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§ 11. [Uchwalanie, ogłaszanie planów studiów i programów kształcenia]
Studia odbywają się według planów i programów kształcenia uchwalanych przez
rady wydziałów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego.
Programy te są ogłaszane w informatorach lub na stronach internetowych, co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem ich realizacji.
I. Definicja legalna programu kształcenia została zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 14b
PSW jako „opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS”. Program kształcenia jest przedstawieniem celów, treści oraz metod kształcenia na danej uczelni. Nie ma natomiast definicji
legalnej planu studiów, choć pojęcie to wielokrotnie jest używane w PSW. [UBN]
II. Prawo uczelni wyższej do uchwalania programu kształcenia wynika z art. 6
ust. 1 pkt 4b PSW. Z wymienionego przepisu wynika, że ustalanie programów kształcenia musi uwzględniać efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego. Zostały one określone w akcie prawnym wydanym na podstawie dyspozycji ustawowej zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 2 PSW, czyli w rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520).
[UBN]
III. Wymienione w ustępie poprzednim uprawnienie zostało skonkretyzowane
w art. 68 ust. 1 pkt 2 PSW, z którego wynika, iż do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej, a w tym przypadku rady wydziału, należy „uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej,
programów studiów, w tym planów studiów”. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, 2 i 5 PSW wydano rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U., poz. 1370),
którego rozdział nr 2 określa warunki, jakie musi spełniać program kształcenia oraz opis
kwalifikacji studiów pierwszego i drugiego stopnia. [UBN]
IV. Szczegółowe kompetencje rady wydziału w powyższym zakresie określa Statut. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu plan studiów i program kształcenia ustala
rada wydziału w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu
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studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni. Uchwała rady
wydziału w sprawach należących do jej kompetencji jest wiążąca dla kierownika, pracowników, doktorantów i studentów tej jednostki. [UBN]
V. Program kształcenia i plan studiów musi odpowiadać wymogom określonym
w uchwale Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących
tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających
i szkoleniach. [UBN]
VI. Plan i program kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasady
jego realizacji ogłaszane są na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń wydziału prowadzącego dany kierunek studiów najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Zmieniony plan studiów i program nauczania obowiązuje od dnia rozpoczęcia roku akademickiego i dotyczy wyłącznie studentów rozpoczynających studia
po ich uchwaleniu. [UBN]
VII. Paragrafy 11 i 12 Regulaminu dotyczą zasad ustalenia programów studiów.
Przepis ten w ramowy sposób formułuje generalne wytyczne oraz procedurę ich uchwalania. W swojej konstrukcji jest to przepis o charakterze materialno-proceduralnym. Na
materialny charakter tego paragrafu wskazuje fakt, że uprawnia on organ (radę wydziału) do określania programów studiów. O proceduralnym charakterze przesądza zaś fakt,
że ów program zostaje uchwalony zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni i po zasięgnięciu opinii organów samorządu studenckiego. Stanowi to zatem bardzo
ogólne i zwięzłe przedstawienie procedury, w drodze której jest uchwalany dany program studiów. [UBN]
VIII. Niestety, regulamin samorządu studenckiego ani dołączone do niego załączniki nie określają, wprost, jaki organ samorządu studenckiego należy uznać za
właściwy do wydania opinii, o której mowa w § 11 Regulaminu. Wątpliwości co do
wskazania organu właściwego w zakresie wydania opinii rozwiewa z § 12 Regulaminu
− załącznik do uchwały Nr 144/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Z przywołanego przepisu wynika, iż organem właściwym jest Zgromadzenie Kierunku i to on przedstawia władzom instytutu wnioski dotyczące dydaktyki
na kierunku, w tym w szczególności zmian w sposobach prowadzenia i zaliczania zajęć oraz zmian w programie studiów. Nadto organ ten wyraża opinię i zgłasza wnioski
we wszystkich sprawach dotyczących studentów kierunku. Wydziałowa rada samorządu studenckiego również posiada kompetencje do wyrażenia opinii w sprawie programu studiów, gdyż zgodnie z § 1 załącznika nr 2 do Regulaminu Samorządu Studentów
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Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego stanowi organ reprezentacyjny studentów danego wydziału. Również zgodnie z § 15 ust. 10 załącznika nr 2 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wydziałowa rada samorządu studenckiego wyraża opinie i zgłasza wnioski we wszystkich
sprawach dotyczących studentów wydziału. [UBN, JMr]
§ 12. [Studia w kolegiach międzyobszarowych]
Zasady studiowania w kolegiach międzyobszarowych oraz odpowiednie plany
i programy kształcenia ustalają rady kolegiów.
I. Paragraf 12 Regulaminu zawiera pojęcie „zasady studiowania”. Zgodnie z tym
rady kolegów międzyobszarowych formułują zasady studiowania i ustalają odrębny regulamin studiów dla studentów tych kolegiów. Komentowany przepis uprawnia organ
– radę kolegium międzyobszarowego – do przejęcia kompetencji rady wydziału, a więc
do ustalenia regulaminu studiów. Sądzę, że uprawnienie rady kolegium międzywydziałowego do uchwalenia programu studiów powinno być zgodne z treścią § 11 Regulaminu, a więc przy zasięgnięciu opinii organów samorządu studenckiego i w zgodzie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni. [JMr]
II. Zgodnie z § 5 ust. 1 Zasad studiowania w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014 (zwanych dalej Kolegium) studia
prowadzone są według indywidualnego programu i planu studiów, opracowywanego
przez studenta wraz z opiekunem naukowym, zaopiniowanego przez Radę Kolegium
i zatwierdzonego przez Dyrektora Kolegium. Według § 5 ust. 3 i 4 plan studiów powinien obejmować zajęcia z kierunków studiów. Są one organizowane na wydziałach UWr
współtworzących Kolegium, w takim zakresie, aby student zrealizował na jednym,
ewentualnie dwóch kierunkach wymagane efekty kształcenia, umożliwiające uzyskanie
dyplomu magistra lub licencjata na wybranym kierunku. Nadto plan studiów (roczny lub
semestralny) akceptuje opiekun naukowy, składając pod nim swój podpis. Zaakceptowany plan student składa w sekretariacie Kolegium. [JMr]
III. Programy kształcenia zostały określone w § 16 ust. 1 i kolejnych paragrafach
powołanych wyżej Zasad. Szczególną uwagę zwraca § 20, który ustanawia warunki realizacji programu jednolitych studiów magisterskich. W świetle tego przepisu student
powinien: zrealizować nie mniej niż 2700 godzin w ciągu pięciu lat studiów (w tym zajęcia zgodne z efektami kształcenia kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom magisterski) i otrzymać co najmniej 300 punktów ECTS, złożyć nie mniej niż 16
egzaminów, w tym co najmniej 5 egzaminów spoza kierunku dyplomowego, złożyć 4
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prace roczne, zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, uzyskać
poziom biegłości B2+ z języka nowożytnego, zaliczyć seminarium dyplomowe, oraz nie
mniej niż 180 godzin innych zajęć seminaryjnych, np. proseminarium, seminarium magisterskie. [JMr]
§ 13. [Odpowiednie stosowanie Regulaminu]
Niniejszy Regulamin studiów stosuje się odpowiednio do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeprowadzania sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów
dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym
I. Na wstępie warto zaznaczyć, że uczelnia wyższa, w myśl doktryny prawa administracyjnego, jest zakładem administracyjnym (zob. komentarz do § 52). Normy regulaminowe mogą być skierowane do dwóch kategorii podmiotów, tj. organów zakładu
i szeroko pojętej sfery użytkowników. Z tego powodu regulaminy powinny precyzyjnie
wskazywać prawa i obowiązki jego użytkowników, a zatem stanowią one źródło praw
podmiotowych. Niejednokrotnie regulaminy zakładowe określają kwestie przyjmowania w poczet użytkowników, a także zagadnienie pozbawienia użytkowników prawa korzystania z usług zakładu (zob. R. Raszewska-Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródło prawa, Wrocław 2007, s. 201). [JM]
II. Omawiany przepis stanowi uszczegółowienie art. 164 PSW, w myśl którego
„zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach
określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone
sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane
prace dyplomowe. Uczelnia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych
osób zajęcia z języka polskiego”. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym,
szczególnie w języku angielskim, stało się powszechną praktyką na niemal wszystkich
uczelniach w Polsce, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Szerokie działania w tym
kierunku podejmowane są również w UWr, w którym funkcjonuje co najmniej 26 kierunków prowadzonych w języku angielskim. Tytułem przykładu można wskazać na
nowe kierunki utworzone w 2013/2014 r., tj. Antiquity and Archaeology oraz European
Cultures i Cultural Communication (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych),
Chemistry (Wydział Chemii), Biotechnology (Wydział Biotechnologii). [JM]
III. Ofertę zajęć w języku angielskim poszerza także WPAiE UWr w zakresie
edukacji na kierunkach i specjalnościach. Można w tym miejscu wskazać choćby na:
Bachelor of Business and Administration (BBA), International and European Law
(LLM), Administration in International Organizations (AIO), Master of Managerial
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Economics (MME), które zgłębiają aspekt międzynarodowy w różnych obszarach prawa publicznego cywilnego, karnego i ekonomii. Na wspomnianym wydziale prowadzone są także zajęcia do wyboru w językach obcych. Oferta ta ulega nieustannemu poszerzeniu, obejmując obecnie swym zakresem niemal wszystkie dziedziny prawa. [JM]
IV. Na poszczególnych wydziałach zasady w zakresie przebiegu i zakończenia
studiów ustanawiają uchwały określonych rad wydziału. Przykładowo na WPAiE reguły
dotyczące przebiegu studiów uszczegółowia uchwała nr 65/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 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. Zasady oraz tryb składania
pracy i egzaminu dyplomowego w języku obcym określa uchwała nr 64/V/2014 Rady
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego
stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego. Należy zwrócić
uwagę na § 4 ust. 5 powyższej uchwały, który stanowi, iż student na swój wniosek może
napisać pracę dyplomową w języku obcym. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta. W przypadku, gdy prowadzącym seminarium jest pracownik ze
stopniem doktora, wymagana jest druga opinia sporządzona przez profesora lub doktora
habilitowanego. W świetle zaś § 6 pkt 4 uchwały językiem egzaminu dyplomowego jest
język polski, z wyjątkiem studiów prowadzonych w języku obcym. Zgodnie z tym przepisem student powinien wykazać się biegłą znajomością wybranego języka obcego, potwierdzoną przez promotora znającego także ten język. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na podstawie opinii przedłożonej przez promotora danego studenta. Z kolei
§ 7 pkt 3 uchwały daje absolwentowi możliwość przetłumaczenia dyplomu na język
angielski po wniesieniu wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. [JM]
§ 14. [Stosowanie Regulaminu wobec studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się]
Do studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej stosuje się niniejszy Regulamin studiów.
I. Zgodnie z § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, postanowienia Regulaminu stosowane są również
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do studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej. Uniwersytet nie posiada więc
kompetencji kreowania odrębnych trybów studiowania dla ww. osób. Osoby przyjęte
w takim trybie na studia będą włączone do trybu zwykłego. Na możliwość studiowania
w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się wskazuje art. 170 PSW. Uniwersytet potwierdza efekty uczenia, weryfikując, czy dana osoba posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane poza systemem studiów, oczywiście w odniesieniu do danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Oznacza to, że
uczelnia jest zmuszona zweryfikować faktyczną wiedzę i umiejętności, a nie złożoną
przez kandydata dokumentację. W myśl art. 170g ust. 3 PSW, w przedmiotowym trybie
można zaliczyć studentowi najwyżej 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, przy czym
ust. 4 wskazuje, że liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia,
przyjętych na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych po potwierdzeniu
efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym
kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Katalog osób, które mogą starać się o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z art. 170g ust. 1 PSW, jest zamknięty i przysługuje:
osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny
i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; oraz osobie
mającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. [MK]
II. Potwierdzenie efektów uczenia w UWr jest uregulowane uchwałą Nr 46/2015
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu
potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim. Uchwała ta wprowadza Regulamin potwierdzania efektów uczenia, który jest zgodny z PSW i określa
w szczególności zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposoby
powoływania i tryb działania komisji weryfikującej nabyte kwalifikacje kandydatów na
poszczególne tryby studiów. [UBN]
III. Indywidualny program (plan) studiów został uregulowany uchwałą nr 41/
IV/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Uchwała ta, w § 2 pkt 2–5, wskazuje, że Dziekan
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na wniosek studenta, który zamierza studiować według indywidualnego planu i programu studiów, wyznacza studentowi opiekuna naukowego spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, jeżeli wyrażą na
to zgodę. Student w porozumieniu z opiekunem naukowym ustala indywidualny program (plan) studiów, który przedstawia do zatwierdzenia dziekanowi w ciągu 10 dni
roboczych od rozpoczęcia semestru/roku akademickiego, przy czym wybór przedmiotów musi zapewniać uzyskanie liczby punktów kredytowych wymaganych do zaliczenia
kolejnych semestrów lub lat studiów. Dziekan w ciągu miesiąca zatwierdza konkretny
plan (program). [MK]
§ 15. [Uczestniczenie w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów]
Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć ustalają na wniosek dziekana rady wydziału.
I. Co do zasady, ucznia obowiązuje program nauczania na danym kierunku studiów ustalony w dniu rozpoczęcia przez niego edukacji. W wyroku WSA w Szczecinie
z dnia 16 lipca 2008 r. (II SA/Sz 302/08, Legalis nr 280800) można przeczytać m.in.:
„Nie jest możliwe, aby student otrzymał dyplom ukończenia studiów na danym kierunku/
specjalności, jeżeli nie zrealizuje całego programu nauczania. Student rozpoczynający
proces kształcenia na podstawie ustalonego programu, co do zasady kontynuuje naukę
według tego programu aż do czasu ukończenia studiów. Natomiast inaczej przedstawia
się sytuacja w przypadku studenta skreślonego z listy studentów, wobec którego przerwany zostaje proces kształcenia”. Zmiany w podejściu do sposobów kształcenia wynikają
z nowelizacji PSW w latach 2011 i 2014. Zgodnie z nowelizacjami możliwy jest indywidualny tok studiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów. [MD]
II. Stosownie do art. 160 ust. 1 PSW Regulamin studiów określa organizację i tok
studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. Natomiast w myśl z art. 160
ust. 1a Regulamin normuje także warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych
uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć. Regulamin w tym zakresie dotyczy uzdolnionych uczniów, zajęć, które przewidziano w danym toku studiów, a także warunków
zaliczenia zajęć. Działania takie mają na celu promowanie szczególnie uzdolnionych
uczniów, przyspieszenie ich rozwoju, a także umożliwienie uczniom innego, korzystniejszego dla nich trybu ukończenia studiów. [MD]
III. Zasady indywidualnego programu studiów ustala rada wydziału. Regulamin normuje kwestie organizacyjne, których rada nie może zmienić ani naruszyć. Na
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umotywowany wniosek studenta określa się indywidualny tryb zaliczenia roku akademickiego lub odbywania całego toku studiów, a także wyraża się zgodę na indywidualny plan studiów. [MD]
§ 16. [Lektoraty języka obcego i zajęcia z wychowania fizycznego]
Zasady korzystania przez studentów z lektoratów języków obcych oraz zajęć z wychowania fizycznego regulują odrębne przepisy.
I. Na podstawie art. 162 PSW oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uchwałą Nr 17/2015 z dnia 25 lutego
2015 r. Senat opracował i uchwalił wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz
drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. [MD]
II. W § 11 pkt 3 ww. uchwały określono liczbę godzin zajęć na studiach stacjonarnych, z uwzględnieniem wychowania fizycznego i lektoratu z języka obcego nowożytnego. Dla studiów w zakresie poszczególnych obszarów kształcenia: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i nauk o sztuce na I poziomie kształcenia liczba
godzin zajęć nie powinna przekraczać 2000, a dla nauk przyrodniczych – 2200. Na II
poziomie kształcenia liczba godzin powinna wynieść nie więcej niż 800 dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, natomiast dla nauk ścisłych i przyrodniczych liczba
godzin nie powinna przekraczać 1000. [MD]
III. W § 11 pkt 4 i 5 komentowanej uchwały określono liczbę godzin zajęć na
stacjonarnych studiach prowadzonych jako jednolite studia magisterskie, z uwzględnieniem zajęć z wychowania fizycznego i lektoratu z nowożytnego języka obcego. Liczba
godzin nie powinna być większa niż 2700. Liczna godzin może zostać zwiększona przez
radę za zgodą dziekana, nie więcej jednak niż o 15% − dalsze zwiększenie wymaga
zgody Rektora. [MD]
IV. Poza tym zgodnie z § 11 pkt 6–8 przywołanej uchwały zarówno rada podstawowej jednostki organizacyjnej, podejmując decyzję o rodzaju zajęć, w ramach których
realizowany jest moduł zajęć, jak i dziekan, podejmując decyzję o limicie uczestników
zajęć w grupie, biorą pod uwagę jakość kształcenia oraz koszty prowadzonych studiów.
Na studiach licencjackich i inżynierskich student otrzymuje nie mniej niż 10 punktów
ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego,
chyba że rada wydziału postanowi inaczej. Natomiast na studiach magisterskich student

101

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

uzyskuje nie mniej niż 20 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, chyba że rada wydziału postanowi inaczej. [MD]
V. Na mocy § 12 omawianej uchwały wybór języka nowożytnego należy do studenta, jednakże w ramach możliwości organizacyjnych danej jednostki naukowej. Zaliczenie lektoratu z wybranego języka nowożytnego jest obowiązkowe i trwa do uzyskania biegłości językowej określonej dla każdego stopnia, kierunku i trybu studiów przez
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w wymiarze godzin określonym dla
każdego stopnia i trybu studiów. W powołanym przepisie są ustalone warunki zarówno
dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. [MD]
VI. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia lektorat z języka obcego nowożytnego, zgodnie z § 12 ust. 1 ww. uchwały, trwa do uzyskania biegłości językowej B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jednakże w wymiarze nie większym niż 180 godzin (na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w wymiarze nie
mniejszym niż 120 godzin). Oznacza to, że student powinien posługiwać się językiem
płynnie i swobodnie, potrafić zrozumieć język specjalistyczny z danej tematyki zawodowej oraz formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne. [MD]
VII. Zgodnie z § 12 ust. 4 uchwały na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich lektorat nowożytnego języka obcego trwa do uzyskania biegłości językowej
zgodnej z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, w wymiarze nie większym niż 240 godzin (na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin).
Oznacza to, że student posiada umiejętności niezbędne do płynnego, szybkiego i swobodnego dobierania właściwych sformułowań w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. [MD]
VIII. Na stacjonarnych studiach drugiego stopnia lektorat prowadzony jest w wymiarze maksymalnie 60 godzin (na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia lektorat
w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin), a student posiada umiejętności językowe
określone dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Za
osiągnięcie wymaganych umiejętności językowych w zakresie nowożytnego języka obcego przyznaje się: 12 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia (biegłość B2), 16
punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich (biegłość B2+) oraz 4 punkty
ECTS na studiach drugiego stopnia (biegłość B2+). Stanowi o tym § 12 ust. 4 komentowanej uchwały. [MD]
IX. Przepis art. 13 ust. 1 pkt 7 PSW (w zw. z art. 40 ust. 5 PSW) w katalogu podstawowych zadań uczelni przewiduje obowiązek stwarzania warunków do rozwoju kultury
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fizycznej studentów. W § 13 pkt 1 ww. uchwały został określony wymiar godzin zajęć
z wychowania fizycznego oraz punkty ECTS. Dla studentów studiów stacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia wymiar godzin wynosi 30, a dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich 60 godzin. Za zajęcia z wychowania fizycznego przyznaje się 1 punkt ECTS za każde zrealizowane 30 godzin zajęć. Wybór rodzaju zajęć należy do studenta, jednakże w ramach możliwości organizacyjnych Uczelni. [MD]
§ 17. [Nadzór nad realizacją programów kształcenia i planów studiów]
Realizacją programów kształcenia i planów studiów kieruje dziekan, który sprawuje nad nią stały nadzór podejmując odpowiednie działania.
I. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14b PSW oraz rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą
odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1302), program kształcenia to opis określonych przez uczelnię spójnych efektów
kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, oraz opis procesu kształcenia,
prowadzący do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. Indywidualnie, dla każdego kierunku studiów
uczelnia powinna opracować program kształcenia, który będzie zawierał opis zakładanych rezultatów nauczania. Podając opis oczekiwanych efektów kształcenia dla danego
kierunku studiów, uczelnia stosuje kryteria właściwe dla danego kierunku studiów i profilu nauczania wybranego z obszaru kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu
o Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że każdy
kierunek studiów powinien zawierać profil kształcenia praktycznego, umożliwiający
studentowi zdobycie umiejętności praktycznych, albo profil ogólnoakademicki obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu pogłębionych umiejętności teoretycznych,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18e PSW. [MD]
II. Przepisy art. 68 PSW dotyczą uchwał organów kolegialnych uczelni, które
wiążą dziekana, a także kadrę naukowo-dydaktyczną, pracowników, doktorantów i studentów. Uchwała Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego
2015 r. określa efekty kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym
plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia. W przypadku kierunków
studiów wymienionych w art. 9b w zw. z art. 68 PSW uchwała senatu uwzględnia standardy kształcenia określone dla tych kierunków. [MD]
III. Zgodnie z planem „Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata
2013–2020” Senat UWr w dniu 30 listopada 2011 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia
w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
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(uchwała Nr 109/2011). Na podstawie § 1 tej uchwały należy stwierdzić, iż celem strategii jest poszanowanie autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
Zgodnie z § 6 pkt 3 nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu Uniwersytetu sprawuje Rektor lub prorektor
zgodnie z podziałem kompetencji, a na szczeblu wydziału dziekan. Na mocy § 8 ust. 1 tej
uchwały do celów realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału, powołano wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia oraz
wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia. Członków zespołów, w ramach kadencji władz Uniwersytetu, powołuje i odwołuje dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału. [MD]
IV. Zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2012 Rektora UWr z dnia 23 stycznia 2012 r.
określono szczegółowe zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz odpowiednich zespołów wydziałowych. Natomiast zarządzeniem Nr 116/2012 Rektora UWr
z dnia 28 września 2012 r. powołano skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
której uzupełnianie następowało w kolejnych latach. Zarządzeniem Nr 59/2015 Rektora
UWr dnia 30 kwietnia 2015 r. wprowadzono szczegółowe zasady projektowania i uruchamiania programów kształcenia w UWr. Działania, ocena, analiza programów kształcenia mają charakter ciągły i oparte są na ocenie pracy nauczycieli akademickich, prawidłowości obsady zajęć, zasad oceny i weryfikacji efektów kształcenia, oceny
prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS oraz przenoszenia osiągnięć. [MD]
§ 18. [Ogłoszenie szczegółowego planu zajęć]
Szczegółowy rozkład zajęć wraz z ich obsadą powinien być podany do wiadomości
studentów nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem semestru.
I. Uprawnieniem studenta jest poznanie szczegółowego rozkładu planu zajęć
przed rozpoczęciem semestru. Studentowi ponadto przysługuje prawo do uzyskania danych osoby, która będzie prowadziła z nim zajęcia. Plan studiów, czyli rozkład zajęć
wraz z nazwiskiem nauczyciela akademickiego, ustalany powinien być z wyprzedzeniem z uwagi na możliwość składania ewentualnych wniosków w ramach uczęszczania
i zaliczenia przedmiotu (zdarzenia losowe) czy korzystania ze wsparcia naukowego osób
prowadzących dany przedmiot. Szczegółowy plan studiów wprowadza ład w zakresie
planowania procesu nauki. Informacja o rozkładzie zajęć podana w terminie krótszym
niż przewiduje to komentowany przepis wprowadzałaby stan niepewności i brak możliwości zaznajomienia się z wymogami stawianymi przez prowadzącego zajęcia. [MK]
II. Zgodnie z § 18 Regulaminu szczegółowy rozkład zajęć wraz z ich obsadą powinien być podany do wiadomości studentów nie później niż 7 dni roboczych przed
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rozpoczęciem semestru. Podobną regulację znajdujemy w § 4 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (załącznik do uchwały Senatu
Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 r.) określającym, że tygodniowy rozkład zajęć opracowany po zasięgnięciu opinii organów wydziałowego samorządu studenckiego podawany jest studentom do wiadomości również na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu. Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą
odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U., poz. 1302) wskazuje w § 1 pkt 1 czas trwania oraz organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Niektóre uczelnie w regulaminie studiów określają nie
tylko termin, ale i możliwe sposoby ogłaszania, w tym formę papierową (tablice ogłoszeniowe) oraz elektroniczną (strony internetowe uczelni). Przykładem jest § 4 ust. 2
uchwały nr 293/V/III/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów. Dla porównania
warto wskazać, że zgodnie z § 15 obowiązującego do 30 września 2015 r. Regulaminu
studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.) minimalny termin na poinformowanie studentów o szczegółowym rozkładzie zajęć wynosił 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
semestru. Podanie studentom do wiadomości planu zajęć odbywa się w formie czynności materialno-technicznej, dokonywanej najczęściej przez pracownika administracyjnego lub informatyka uczelni. Na niektórych wydziałach, np. WPAiE, plany zajęć oraz
wykaz prowadzących są dostępne w systemie USOS. [MK]
§ 19. [Liczba godzin zajęć w tygodniu]
W semestralnym harmonogramie zajęć na studiach stacjonarnych liczba godzin
zajęć w tygodniu nie może przekroczyć 30. Nie dotyczy to praktyk zawodowych
i ćwiczeń terenowych.
I. Jak wynika z treści Regulaminu, liczbę zajęć w danym semestrze ustala się
w harmonogramie zajęć. Komentowany przepis ustala górną, nieprzekraczalną liczbę
godzin dla studiów stacjonarnych, natomiast nie czyni tego w przypadku studiów niestacjonarnych. Wynika to zapewne z faktu, iż zajęcia na studiach niestacjonarnych nie zawsze odbywają się co tydzień. O ile jest to uzasadnione na studiach zaocznych, to na
studiach wieczorowych kwestia ta powinna być unormowana, podobnie jak na studiach
stacjonarnych. [UBN]
II. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych. Regulamin nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby godzin dopuszczalnych
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w tygodniu, zarówno dla praktyk zawodowych, jak i ćwiczeń terenowych. Ich liczba wynika z programu kształcenia i czasu potrzebnego do należytego opanowania przedmiotu,
o czym świadczy § 3 pkt 1 zarządzenia Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach
kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim. Liczbę godzin niezbędnych do przeprowadzenia praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych prowadzący te zajęcia powinien
uzgodnić z dziekanem jako osobą nadzorującą. [UBN]
§ 20. [Zakres i warunki zaliczenia zajęć]
1. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru prowadzący zajęcia jest zobowiązany
podać studentom program modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć), wykaz obowiązującej literatury, formę zaliczania zajęć oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby
uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin.
2. Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych i pracowni określają regulaminy poszczególnych jednostek dydaktycznych.
I. Moduł zajęć to przedmiot (grupa przedmiotów) z przypisanym do niego efektem kształcenia oraz liczbą punktów ECTS. Student powinien być poinformowany co do
zakresu wymaganej od niego wiedzy, niezbędnej do zaliczenia konkretnej formy zajęć
z jednego z obowiązujących studenta przedmiotów. Student ma również prawo otrzymać informację o formie zaliczenia i wymaganiach stawianych przez osobę prowadzącą
zajęcia. Powinien on mieć możliwość uzyskania wszelkiej informacji związanej z danym przedmiotem, tj. kto jest wykładowcą, kto prowadzi konwersatoria/ćwiczenia/laboratoria, które zajęcia są obowiązkowe, jaki jest zakres materiału niezbędny do opanowania przedmiotu. Termin 14-dniowy do przekazania ww. wiedzy studentom, liczony od
rozpoczęcia semestru, wydaje się być odpowiedni. Umożliwia to przede wszystkim studentowi przygotowanie się do zajęć w odpowiednim terminie, a w konsekwencji zaliczenia konwersatoriów i egzaminów. [MK]
II. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września
2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, wskazuje w § 1 pkt 12, że regulaminy studiów w uczelniach wyższych muszą określać nie tylko program i plan studiów, ale i zakres oraz warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeprowadzania sprawdzianów wiedzy lub umiejętności,
w tym egzaminów dyplomowych, a także przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym. [MK]
III. W obowiązującym do 30 września 2015 r. Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
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25 kwietnia 2012 r.) w § 17 ust. 1 zastrzeżono, że w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru prowadzący zajęcia jest zobowiązany podać studentom program przedmiotu, wykaz
obowiązującej literatury, formę zaliczania zajęć oraz wymagania, jakie należy spełnić,
aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin. W ust. 2 dodano, że warunki zaliczenia zajęć
laboratoryjnych i pracowni określają regulaminy poszczególnych jednostek dydaktycznych. Obowiązujący obecnie Regulamin zakreśla taki sam termin, tj. 14 dni od momentu rozpoczęcia semestru, wskazując jednak, że prowadzący zajęcia jest zobowiązany
podać studentom nie program przedmiotu, a program modułu zajęć (zajęcia lub grupy
zajęć); w pozostałym zakresie brzmienie artykułu pozostaje takie samo. Z kolei § 6 ust. 4
Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 45/IV/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.) statuuje, że prowadzący przedmiot w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej określa zasady udziału
w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu i ogłasza je w systemie USOS oraz na
pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. [MK]
§ 21. [Formy nauczania]
1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w formie wykładów oraz
ćwiczeń (w tym seminariów, konwersatoriów, warsztatów, lektoratów, laboratoriów, pracowni, ćwiczeń terenowych, praktyk zawodowych oraz w innych formach
zajęć).
2. Wykłady mają charakter otwarty.
3. Liczebność grup, w których prowadzone są zajęcia, ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
4. Udział studentów w ćwiczeniach odbywa się według zasad określonych w planach studiów i programach kształcenia.
5. Przedmiot wybrany przez studenta staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym.
6. Szczegółowe zasady wyboru zajęć określa dziekan.
7. Student, który nie dokona wyboru modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) na
zasadach określonych przez dziekana, realizuje moduł zajęć wskazany przez dziekana. Moduł zajęć wskazany przez dziekana staje się dla studenta modułem zajęć
obowiązkowym.
I. Paragraf 21 Regulaminu określa formy nauczania prowadzone w UWr. Zgodnie
z tym przepisem, nauczanie odbywa się w formie wykładów i ćwiczeń (w tym seminariów,
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konwersatoriów, warsztatów, lektoratów, laboratoriów, pracowni, ćwiczeń terenowych,
praktyk zawodowych oraz w innych formach zajęć). Jak wynika z treści tej regulacji, powyższy katalog nie jest zamknięty, a więc dopuszczalne są także inne formy zajęć. Z pewnością może tu chodzić o dodatkowe formy nauczania, inne od tych wymienionych, które
będą konieczne dla realizacji określonego programu nauczania. Te dodatkowe formy nauczania powinny być realizowane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z dziekanem. [UBN]
II. Wykłady mają charakter otwarty. Są one skierowane przede wszystkim do studentów danego kierunku studiów. Jednakże z treści tego przepisu wynika, że każdy zainteresowany może uczestniczyć w wykładzie, chyba że nie pozwalają na to warunki
lokalowe. Taką osobą może być nie tylko student z innego wydziału czy nawet z innej
uczelni, ale też osoba w ogóle niezwiązana z UWr. Inaczej przedstawia się sytuacja
w przypadku ćwiczeń, które prowadzone są w grupach. Z uwagi na specyfikę zajęć
i szczegółową realizację programu nauczania oraz cele dydaktyczne w ćwiczeniach powinni uczestniczyć wyłącznie studenci przydzieleni do konkretnej grupy ćwiczeniowej.
Zupełnie inne zasady obowiązują w zakresie ćwiczeń z wychowania fizycznego, lektoratów języków obcych i praktyk pedagogicznych, ponieważ limit uczestników tych grup
określa Rektor. W tego rodzaju zajęciach mogą uczestniczyć studenci różnych kierunków studiów, ze względu na to, że cele dydaktyczne tych zajęć są wspólne. [UBN]
III. Ustęp 3 omawianego przepisu w obecnym brzmieniu został wprowadzony już
uchwałą Nr 25/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim uprzednio obowiązującym. Przepisy tego ustępu zawierają delegację do wydania odrębnego
aktu wewnętrznego regulującego zasady liczebności grup zajęciowych. Mając na uwadze treść kolejnych ustępów, należy przyjąć, że regulacja liczebności grup, w których
prowadzone są zajęcia, pozostaje w kompetencji dziekana. [UBN]
IV. Student ma obowiązek uczestniczyć w ćwiczeniach i innych zajęciach obowiązkowych przewidzianych w programie studiów. Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się
w oparciu o plany ćwiczeń, opracowane na podstawie planów i programów studiów.
Ćwiczenia są realizowane w grupach ćwiczeniowych i kończą się zaliczeniem.
Student ma prawo do wyboru przedmiotu dodatkowego. W takim wypadku wskazany przez studenta przedmiot staje się dla niego obowiązkowy. Wybór przedmiotu dodatkowego nie oznacza jednak pełnej swobody. Studentowi przysługuje możliwość wybrania dowolnego przedmiotu wyłącznie spośród zaproponowanych przez organy
Uczelni. W przypadku niedokonania wyboru przedmiot zostaje mu narzucony. Nie ulega
wątpliwości, że wybór będzie dotyczył przedmiotu związanego z kierunkiem studiów.
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Ma to na celu uatrakcyjnienie kierunku i stworzenie możliwości dogłębnego poznania
danego przedmiotu. Warunki i rodzaje przedmiotów do wyboru na poszczególnych
kierunkach studiów, jak również zasady wyboru zajęć ostatecznie określa dziekan danego wydziału zależnie od potrzeb. Fakt, że przedmiot jest dodatkowy, nie oznacza, iż
jest on fakultatywny, ponieważ obowiązkiem studenta jest zaliczenie go na ocenę pozytywną. [UBN]
§ 22. [Wybór grupy i prowadzącego zajęcia]
1. Z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów student może wybrać grupę
i prowadzącego zajęcia, jeżeli dziekan nie ustali inaczej.
2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza limit uczestników zajęć w grupie, o przyjęciu
w ramach limitu decyduje prowadzący, o ile rada wydziału nie ustaliła innych zasad.
3. Pierwszeństwo w wyborze zajęć i grup ćwiczeniowych mają osoby o stwierdzonej niepełnosprawności.
4. Zasady zmiany grup określa dziekan.
I. Regulamin przewiduje prawo studenta do wyboru grupy i prowadzącego zajęcia, jeżeli dziekan nie ustali inaczej. Prawo takie nie przysługuje studentom pierwszego
roku. Nie jest jednak określone, czy chodzi o studia jednolite magisterskie, czy dwustopniowe. Należałoby przyjąć, że kwestia ta dotyczy jedynie pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich, pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego
roku studiów drugiego stopnia. Z treści tego przepisu wynika, że to prawo wyboru może
być ograniczone także odpowiednimi postanowieniami dziekana, do którego należą
ostateczne decyzje w tej sprawie. [UBN]
II. W grupach obowiązują limity uczestników. W przypadku chęci zmiany grupy
przez studenta o przyjęciu do danej grupy zajęciowej, w ramach limitu, decyduje prowadzący zajęcia. Wynika z tego, że prowadzący zajęcia nie może przyjąć więcej uczestników, niż dopuszcza limit. W sytuacji dużej liczby chętnych prowadzący powinien ustalić
kryterium przyjęcia na dane zajęcia. Takim kryterium może być np. średnia ocen. Regulamin w tym ustępie przyznaje również kompetencje radzie wydziału w zakresie limitu
uczestników w danej grupie, która może ustalić inne zasady niż te określone w Regulaminie. [UBN]
III. Regulamin w ust. 3 komentowanego paragrafu wprowadza pewne przywileje
dla osób niepełnosprawnych, przyznając im pierwszeństwo w wyborze zajęć i grup ćwiczeniowych. Osoby takie powinny posiadać stwierdzoną niepełnosprawność. Wybór
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zajęć i grup ćwiczeniowych jest jednak ograniczony ramami programu studiów.
[UBN]
IV. Zasady obowiązujące przy zmianie grupy określa dziekan. Podejmuje on decyzje o zmianie grupy na uzasadniony wniosek studenta. Przyczyną zmiany grupy mogą
być m.in. następujące okoliczności: sytuacja rodzinna, choroba czy studiowanie na
dwóch lub więcej kierunkach. Jednakże rozstrzygnięcie o zmianie grupy nie może powodować przekroczenia limitu osób w danej grupie. [UBN]
§ 23. [Indywidualny plan studiów i indywidualny program studiów]
1. Student może studiować według indywidualnego planu studiów zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału, uwzględniającymi opiekę naukową oraz potrzeby studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
2. Student ma możliwość indywidualizacji programu studiów poprzez wybór
przedmiotów składających się na wymaganą liczbę punktów kredytowych. Wybór
powinien być dokonany i przedstawiony dziekanowi do zatwierdzenia w ciągu 10
dni roboczych od rozpoczęcia semestru.
I. Podstawę do studiowania według indywidualnego planu studiów i programu
nauczania stanowi art. 171 ust. 2 PSW, zgodnie z którym „student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, na zasadach ustalonych
przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie”.
Indywidualna organizacja studiów, przewidująca indywidualny plan studiów, jest
specjalnym trybem organizacji kształcenia w szkole wyższej, umożliwiającym studentowi indywidualne ustalanie terminów egzaminów, zaliczeń oraz zajęć. Uchwalenie zasad
studiowania według indywidualnego planu i programu studiów należy do kompetencji
rady wydziału. Przesłankami przyznania prawa do studiowania według takiego sposobu
organizacji zajęć mogą być: podjęcie studiów na drugim kierunku, wyjazd na stypendium zagraniczne, działalność w organizacjach naukowych i społecznych, urodzenie
dziecka, opieka nad małym dzieckiem, przewlekła choroba, wypadek losowy, podjęcie
pracy, szczególna sytuacja rodzinna albo studiowanie na określonym semestrze na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. [UBN]
II. Podstawa do studiowania na zasadach indywidualnej organizacji studiów albo
według indywidualnego planu studiów została zawarta w § 4 ust. 1 pkt 12−13 oraz ust. 2
pkt 2−3 Regulaminu. Przesłanką do umożliwienia studentowi studiowania według tego
studiów i programu nauczania może być posiadanie stwierdzonego przez właściwy organ stopnia niepełnosprawności. W takim przypadku student powinien dysponować
orzeczeniem stwierdzającym stopień niepełnosprawności. [UBN]
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III. Student kieruje do dziekana wniosek ze wskazaniem wybranych przedmiotów
w terminie 10 dni od rozpoczęcia semestru. Co do zasady student powinien mieć wyznaczonego lub wybranego przez siebie opiekuna naukowego. W porozumieniu z opiekunem naukowym oraz prowadzącymi zajęcia dydaktyczne powinien zostać sporządzony
harmonogram indywidualnego trybu studiowania, który przedkładany jest dziekanowi.
Indywidualny plan studiów i program nauczania szczegółowo regulują uchwały poszczególnych rad wydziałów. Przykładem regulacji studiowania według indywidualnego planu i programu studiów jest Dział II uchwały nr 41/IV/2013 Rady Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. [UBN]
§ 24. [Eksternistyczne zaliczanie zajęć]
W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę
na eksternistyczne zaliczanie przez studenta niektórych modułów zajęć (zajęcia lub
grupy zajęć). Przesłankami dla podjęcia takiej decyzji są między innymi: studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, praca zawodowa (zarobkowa), sytuacja rodzinna, problemy zdrowotne, stwierdzona niepełnosprawność.
I. Dziekan jest organem uprawnionym do wyrażania zgody na eksternistyczne
zaliczanie przez studenta niektórych modułów zajęć. Postępowanie w tej sprawie toczy
się na podstawie pisma kierowanego przez studenta. W zależności od wydziału właściwym pismem jest wniosek lub podanie. Na stronach internetowych niektórych wydziałów są publikowane wzory lub przykłady tego typu pism. Na WPAiE pismo powinno
być kierowane do prodziekana ds. kształcenia i zawierać wyliczenie przedmiotów z uzasadnieniem potrzeby eksternistycznego zaliczania modułów zajęć. [JM]
II. Eksternistyczne zaliczanie przez studenta modułów zajęć umożliwia zaliczenie danego przedmiotu bez konieczności uczestnictwa w zajęciach, jednakże po dokonaniu indywidualnych uzgodnień z prowadzącym. W tym celu student, po uzyskaniu zgody dziekana na indywidualne zaliczenie zajęć, powinien niezwłocznie skontaktować się
z prowadzącym w celu ustalenia terminu i zasad uzyskania zaliczenia.
Dziekan może, ale nie musi, wyrazić zgodę na eksternistyczne zaliczanie przedmiotu, co oznacza, że nawet spełnienie przez studenta przesłanek zawartych w ww. przepisie nie zobowiązuje dziekana do wydania pozytywnej decyzji. Organ ten został wyposażony w pewien zakres swobody decyzyjnej służącej dokonaniu przez niego oceny
dotyczącej zasadności i właściwego udokumentowania wniosku studenta. Katalog przesłanek uzasadniających wydanie decyzji jest otwarty. Regulamin wymienia jedynie
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przykładowe sytuacje uprawniające do eksternistycznego zaliczania zajęć. Oznacza to,
że student może wskazać także inny powód spoza tego katalogu, a do kompetencji dziekana należy ocena zasadności przyczyny podanej przez studenta. [JM]
III. Analizując pierwszą z ww. przesłanek, należy zwrócić uwagę, iż komentowany przepis nie zawiera żadnych dodatkowych wytycznych dotyczących drugiego kierunku podjętego przez studenta, szczególnie w zakresie wyboru uczelni lub trybu studiów.
Z treści przepisu wynika, iż wyłączny argument przemawiający za wyrażeniem zgody
na eksternistyczne zaliczanie zajęć stanowi faktyczna kolizja w zajęciach uniemożliwiająca jednoczesne studiowanie na obu kierunkach. Kolizja ta powinna zostać przez studenta należycie wykazana, np. na podstawie wydrukowanych i poświadczonych przez
odpowiedni dziekanat planów zajęć. Może ona wystąpić zarówno wtedy, gdy student
podejmuje przynajmniej dwa kierunki w trybie dziennym, jak i wtedy gdy studiuje dwa
kierunki w trybie wieczorowym lub zaocznym. Kolizja w zajęciach nie powinna mieć
miejsca w przypadku osoby studiującej pierwszy kierunek w trybie dziennym lub wieczorowym, a drugi kierunek w trybie zaocznym. Nie można wykluczyć trudności z pogodzeniem zajęć w sytuacji, gdy osoba studiuje jednocześnie na studiach dziennych
i wieczorowych. [JM]
IV. Podejmowanie pracy zawodowej (zarobkowej) uznano za kolejną przesłankę
uzasadniającą wyrażenie zgody na eksternistyczne zaliczanie studiów. Również i w tym
przypadku nie zostały dookreślone szczegółowe wytyczne związane z dokonywaniem
tej oceny, przede wszystkim co do rodzaju i wymiaru wykonywanej pracy. [JM]
V. Kolejną okolicznością umożliwiającą wyrażenie zgody przez dziekana jest niepełnosprawność studenta. Definicja legalna niepełnosprawności została umieszczona
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
i oznacza „trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu
stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”. Dla uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej niezbędne
jest wystąpienie wszystkich wskazanych w przepisie przesłanek. Ustawa wyklucza
uznanie konkretnej osoby za niepełnosprawną, jeżeli uszczerbek na zdrowiu, nawet
znaczny i widoczny, nie został potwierdzony przez uprawniony organ (zob. I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Wrocław 2010,
s. 35). Z kolei art. 3 przywołanej ustawy ustala trzy stopnie niepełnosprawności: lekki,
umiarkowany i znaczny. Podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji w tym zakresie są powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych w sytuacjach określonych w przepisach.
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Właściwość miejscową ww. zespołów ustala się według miejsca stałego pobytu wnioskodawcy. Postępowanie jest wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego, który rozpatruje zespół orzekający, złożony co najmniej
z dwóch osób. Orzeczenie wydaje się na podstawie badań przeprowadzanych przez lekarza orzecznika, od czego ustawa przewiduje pewne wyjątki. Jednym z nich jest dopuszczenie możliwości wykonania badania zainteresowanemu w miejscu jego pobytu,
jeżeli stan zdrowia zainteresowanego uniemożliwia mu osobiste stawiennictwo. Lekarz
może również zrezygnować z przeprowadzenia badania, jeżeli uzna dotychczas zebraną
dokumentację za wystarczającą do wydania orzeczenia. W tym przypadku podjęcie decyzji może nastąpić bez udziału wnioskodawcy (ibidem, s. 40−41).
Wystąpienie okoliczności związanych z sytuacją rodzinną, problemami zdrowotnymi i stwierdzoną niepełnosprawnością powinno zostać wykazane na podstawie zaświadczeń lekarskich lub przez właściwe instytucje. [JM]
VI. Dla porównania warto przytoczyć rozwiązania dotyczące eksternistycznego
zaliczania zajęć funkcjonujące na innych uniwersytetach w Polsce. Przykładowo,
w świetle § 23 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do
uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) „w przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją życiową studenta, dziekan może zgodzić się w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia na eksternistyczne zaliczanie zajęć”. Z kolei § 25 Regulaminu Studiów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzony uchwałą Senatu nr 45/IV/2015, uzależnia
realizację indywidualnego planu studiów i programu kształcenia od wcześniejszej zgody
dziekana. W tym celu student ubiegający się o przyznanie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia powinien przedstawić dziekanowi do akceptacji propozycję
programu na najbliższy rok akademicki uzgodnioną z nauczycielem akademickim, który
wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. Niektóre uniwersytety, np.
Uniwersytet Warszawski, nie przewidziały w regulaminie studiów możliwości uzyskania zgody na eksternistyczne zaliczanie zajęć. Wprowadziły natomiast większą elastyczność w zakresie indywidualnego doboru przedmiotów, co pozwala studentowi dostosowanie zajęć do jego zainteresowań i innych obciążeń (zob. § 17 Regulaminu Studiów
Uniwersytetu Warszawskiego). [JM]
§ 25. [Przedmioty ponadprogramowe]
1. Student, za zgodą dziekana, ma prawo uczęszczać na zajęcia poza swoim kierunkiem i uzyskiwać odpowiednie wpisy w indeksie. Od dziekana zależy, czy zajęcia te będą traktowane jako integralna część studiów, czy też tylko jako przedmioty
ponadprogramowe.
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2. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez dziekana, wprowadza
się do dokumentacji studiów z odpowiednią adnotacją. Punkty i oceny uzyskane
w wyniku zaliczania przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę
przy rozliczeniu przebiegu studiów, odnotowuje się je jednak w suplemencie do dyplomu.
3. Uczestnictwo studenta w zajęciach zamkniętych, poza obranym kierunkiem
studiów, wymaga zgody dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej, która zajęcia te prowadzi.
I. Omawiany przepis ściśle koresponduje z prawami studenta ustalonymi w § 4
Regulaminu. W tym miejscu warto wskazać przede wszystkim na prawo do zdobywania
wiedzy na wybranym kierunku studiów (§ 4 pkt 1), rozwijania swoich zainteresowań
naukowych oraz korzystania w związku z tym z zasobów Uczelni, uczestniczenia w zajęciach nieujętych w planie wybranego kierunku studiów na warunkach określonych
przez niniejszy Regulamin (§ 4 pkt 3). Poza tym § 25 ust. 1 Regulaminu stanowi nawiązanie do treści art. 2 ust. 1 Statutu. „Ideą przewodnią Uniwersytetu jest rozwijanie i krzewienie wiedzy przez swobodną wymianę myśli w duchu poszanowania godności człowieka”. [JM]
II. Przedmiotami ponadprogramowymi są zajęcia, które student realizuje poza
ramami ustalonego programu studiów. Przykładowo może to dotyczyć zajęć prowadzonych na innym kierunku w ramach tego samego wydziału lub odnoszących się do przedmiotów realizowanych na innych latach tego samego kierunku w sytuacji zmiany programu studiów. [JM]
III. Wniosek studenta w sprawie wyrażenia zgody na realizowanie zajęć poza
swoim kierunkiem studiów stanowi podstawę do wydania decyzji przez dziekana wydziału. Dziekan podejmuje decyzję, czy wnioskowane zajęcia będą traktowane jako integralna część studiów, czy jako przedmiot ponadprogramowy. Wydaje się, że z wnioskiem o odpowiednią kwalifikację tych zajęć powinien wystąpić student. W przypadku
braku takiego pisma dziekan może uznać wybrany przez studenta przedmiot za nadprogramowy. Należy pamiętać, że oceny uzyskane z zajęć traktowanych jako integralna
część studiów, w przeciwieństwie do przedmiotów ponadprogramowych, wliczają się do
stypendium, średniej rocznej oraz do średniej ocen uzyskanej z całego toku studiów.
Może się tak zdarzyć, że wysoka ocena z wnioskowanego przedmiotu zwiększy szanse
studenta na uzyskanie stypendium lub wyższego stypendium albo lepszego stopnia na
dyplomie ukończenia studiów. [JM]
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IV. Przedmioty zakwalifikowane jako ponadprogramowe nie są brane pod uwagę
przy rozliczeniu przebiegu studiów, jednakże zostają odnotowane w suplemencie do dyplomu, w którym są zamieszczone dodatkowe osiągnięcia studenta w zakresie m.in. wydania publikacji, udziałów czynnych w konferencjach, pobieranych stypendiów. [JM]
§ 26. [Praktyki zawodowe]
Zasady odbywania i tryb zaliczania praktyk zawodowych są określone w planach
studiów lub w regulaminie praktyk zawodowych.
I. Zagadnienie praktyk studenckich normuje zarządzenie Nr 115/2013 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk
przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim. Zarządzenie
in genere stanowi akt prawa wewnętrznego, uregulowany w art. 93 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zarządzenie jest wydawane na podstawie
ustawy i nie może stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz
innych podmiotów. Poza tym podlega kontroli co do zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. [JM]
II. Według § 1 wspomnianego zarządzenia praktyki przewidziane w programie
kształcenia są realizowane zgodnie z planem i programem kształcenia na danym kierunku studiów, zatwierdzanym przez radę wydziału. Praktyki dla studentów danego
wydziału organizuje wydział na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie
praktyk uchwalonym przez radę wydziału. Regulamin ten określa również czas trwania
praktyk.
W zakresie praktyk zawodowych dziekan jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań: ustalenie formy, miejsca oraz terminu rozpoczęcia praktyk, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, a w przypadku praktyk nauczycielskich w porozumieniu
z Dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycielskiej, zgodnie z odrębnym zarządzeniem
Rektora; udzielanie zgody na odbycie praktyki w terminie innym niż wynika to z obowiązującego planu studiów, pod warunkiem, że odbywanie praktyki nie będzie kolidowało z wypełnieniem przez studenta obowiązków wynikających z toku studiów; powoływanie opiekunów praktyk i przygotowywanie zleceń wypłaty wynagrodzenia
opiekunom praktyk na podstawie złożonych sprawozdań; określanie liczebności grup
studenckich na praktykach, z wyjątkiem praktyk nauczycielskich określonych odrębnym zarządzeniem Rektora. [JM]
III. Zgodnie z § 12 ww. zarządzenia warunkiem zaliczenia praktyk jest wywiązanie się studenta z obowiązków określonych przez radę wydziału w planie i programie
praktyk stanowiących integralną część planu studiów i programu kształcenia. Opiekun
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praktyk w dokumentacji przebiegu studiów, na podstawie przedstawionej przez studenta
dokumentacji, zalicza studentowi praktykę. Natomiast § 14 przywołanego zarządzenia
określa opiekuna praktyk jako osobę, z którą student powinien się kontaktować we
wszystkich sprawach, jakie pojawią się w trakcie praktyk. Ponadto studentowi przysługuje prawo zgłoszenia się do dziekana z prośbą o weryfikację rozstrzygnięcia opiekuna
praktyk. Rozstrzygnięcie dziekana jest ostateczne. [JM]
IV. Nadzór dydaktyczny nad praktykami sprawuje opiekun powołany przez dziekana spośród nauczycieli akademickich wydziału. Opiekun zalicza praktykę w dokumentacji przebiegu studiów na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki (zob. załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr). Na WPAiE zagadnienia
związane z organizacją i przebiegiem praktyk reguluje zarządzenie nr 5/2014 Dziekana
Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja
2014 r. w sprawie zaliczania odbytych praktyk obowiązkowych oraz uchwała nr 218/
XII/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Zgodnie z § 1 tej uchwały praktyki na kierunku
prawo powinny się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie IV semestru nauki i nie później niż do końca X semestru, zaś na kierunku prawo drugiego stopnia mogą zacząć się
nie wcześniej niż po zakończeniu I semestru zajęć, a powinny się zakończyć nie później
niż do końca V semestru zajęć. Dla studentów pierwszego stopnia studiów administracji
i ekonomii praktyki trwają w okresie od zakończenia drugiego semestru do końca VI
semestru, natomiast na studiach drugiego stopnia w okresie od zakończenia I semestru
do końca IV semestru. Z kolei § 5 tej uchwały ustanawia minimalny okres odbywania
praktyk, który wynosi 15 dni roboczych. Jednocześnie przepis upoważnia organizatora
praktyk do ustalenia minimalnej długości praktyki oraz wymogów formalnych. Praktyki
mogą odbywać się zarówno w trakcie trwania semestru, jak i podczas przerwy semestralnej lub wakacyjnej. Zapisy na nie odbywają się na zasadach określonych w § 6 komentowanej uchwały, czyli na podstawie umów zawieranych przez wydział. [JM]
V. Celem praktyk studenckich jest uzupełnianie programu edukacyjnego, realizowanego w trakcie studiów. Absolwent kierunku powinien posiadać odpowiednią wiedzę,
umiejętności praktyczne, językowe i komunikacyjne. Dla studenta prawa niezwykle
istotne jest kształtowanie umiejętności rozumienia tekstów prawnych i ich interpretacji,
stosowania logicznego rozumowania, co ma mu umożliwić dalszą specjalizację w dowolnej dziedzinie prawa krajowego lub obcego. Studia te przygotowują absolwenta
szczególnie do podjęcia wybranej aplikacji celem wykonywania zawodu prawniczego
(sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, komornika czy notariusza), a także
pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych.
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Student administracji powinien nabyć kwalifikacje niezbędne zwłaszcza do wykonywania pracy urzędniczej w różnych instytucjach publicznych i niepublicznych. Konieczne jest zatem posiadanie przez absolwenta wiedzy administracyjno-prawnej oraz
umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie komunikacji i techniki biurowej czy
kierowania niewielkimi zespołami.
Zdobycie wszechstronnej wiedzy ekonomicznej jest z kolei ważne dla studenta
ekonomii, dążącego najczęściej do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty
w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi – czy
prowadzenia własnej działalności gospodarczej (zob. na temat celu praktyk, miejsca ich
odbywania oraz zakresu merytorycznego http://praktyki.prawo.uni.wroc.pl/akty-prawne/, dostęp: 15.12.2015 r.). [JM]
VI. Praktyki powinny doprowadzić do spełnienia celu określonego we właściwych
dokumentach. Nie może zatem dziwić ukierunkowanie studenta na jej odbywanie w określanych instytucjach czy podmiotach publicznych lub prywatnych. Studenci prawa mogą
więc odbywać praktykę zarówno w instytucjach związanych z tworzeniem i stosowaniem
prawa, jak i podmiotach gospodarczych oraz innych miejscach, jeśli tylko umożliwi to im
realizację celu praktyki. Ze względu na chęć podjęcia aplikacji najczęściej wybierane są
sądy, prokuratury i kancelarie (adwokackie, radcowskie, notarialnie oraz komornicze).
Wybór miejsca praktyki przysługuje także studentom administracji, którzy najczęściej
decydują się na instytucje publiczne, w tym urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy
marszałkowskie i wojewódzkie. Studenci ekonomii mogą odbywać praktyki w podmiotach gospodarczych, organach administracji publicznej oraz innych miejscach, pod warunkiem, że zapewni to im realizację celu praktyki. Na przykład do podmiotów tych zalicza się: banki, biura rachunkowe, podmioty sektora publicznego, jak również instytucje
pozarządowe i międzynarodowe oraz inne podmioty gospodarcze. [JM]
VII. Program wybranych studiów oraz miejsce odbywania praktyk determinują
ich zakres merytoryczny. Praktyka powinna więc zapewnić studentowi każdego w opisywanych kierunków zapoznanie się zarówno ze sferą organizacyjno-techniczną, jak
i merytoryczną konkretnego podmiotu. Pierwsza ze sfer obejmuje zagadnienia związane z organizacją wewnętrzną, obiegiem dokumentów i czynnościami kancelaryjno-technicznymi dokonywanymi przez podmiot zapewniający odbycie praktyki. Druga
dotyczy zaznajomienia studenta z zakresem zadań lub przedmiotem działalności podmiotu zapewniającego odbycie praktyki oraz sporządzanie projektów decyzji i orzeczeń
właściwych temu podmiotowi, a także – w przypadku studenta ekonomii – dokonywanie analiz mieszczących się w przedmiocie działalności podmiotu zapewniającego odbycie praktyki. [JM]
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VIII. Na WPAiE jest prowadzona przywołana już wyżej strona internetowa dotycząca praktyk studenckich (http://praktyki.prawo.uni.wroc.pl/). Na stronie tej znajdują
się aktualne oferty praktyk, informacje dotyczące wzorów, dokumentów oraz formularze umożliwiające zapisanie się na praktykę. Dla praktyk obowiązkowych, odbywanych
na podstawie indywidualnych umów, są wymagane następujące dokumenty: umowa
w sprawie praktyk zawierana pomiędzy WPAiE a jednostką oferującą praktykę, skierowanie na praktykę, program praktyki, zaświadczenie o odbytej praktyce oraz dokument
potwierdzający ubezpieczenie NW i OC. Strona jest skierowana głównie do studentów
WPAiE, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamieszczane tam dokumenty były
odpowiednio stosowane także na innych wydziałach, chyba że obowiązują na nich odmienne wzory. [JM]
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§ 27. [Szczegółowa organizacja sesji egzaminacyjnej]
1. Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnej ustalają jednostki dydaktyczne
w porozumieniu z dziekanem oraz przedstawicielami samorządu studenckiego
i podają do wiadomości studentów 30 dni przed rozpoczęciem sesji.
2. Liczba egzaminów przewidziana planem studiów nie może przekraczać w roku
akademickim ośmiu, a w czasie sesji pięciu.
3. Egzaminatorem jest wykładowca, natomiast zaliczającym ćwiczenia jest prowadzący te ćwiczenia. W uzasadnionych przypadkach egzaminatora i zaliczającego
ćwiczenia wyznacza dziekan lub dyrektor (kierownik) właściwej jednostki dydaktycznej.
4. Egzaminator może uzależnić dopuszczenie studenta do egzaminu od okazania
indeksu i karty okresowych osiągnięć (o ile są wymagane), a także − w uzasadnionych przypadkach − dowodu tożsamości lub innego dokumentu oraz od tego, czy
student zaliczył wszystkie elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy
zajęć) określone w programie kształcenia.
I. Terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej są ustalane corocznie
przez Rektora UWr w drodze komunikatu (zob. np. komunikat Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego
2015/2016 w Uniwersytecie Wrocławskim). Komunikat pozwala na przekazanie już
ogłoszonych informacji i dlatego nie jest aktem normatywnym. Analiza ww. aktu prawnego pozwala stwierdzić, iż w rzeczywistości określa on nowe normy prawne, dlatego
wydaje się, iż powinien być wydany w formie zarządzenia, a nie komunikatu. [JM]
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II. Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnej ustalają jednostki dydaktyczne
w porozumieniu z dziekanem i przedstawicielami samorządu studenckiego oraz podają
do wiadomości studentów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem sesji. Najczęstszą formą informowania studentów o terminach egzaminów jest umieszczenie harmonogramu
sesji na stronie internetowej wydziału. Warto jeszcze zaznaczyć, że dziekan, po uzyskaniu zgody Rektora, może wprowadzić inną organizację roku akademickiego. [JM]
III. Liczba egzaminów w czasie roku akademickiego nie może przekroczyć
ośmiu, a podczas sesji pięciu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż niektóre przedmioty prowadzone w uczelniach mają formę wykładu, który nie kończy się egzaminem,
lecz zaliczeniem. W praktyce oznacza to, że student podczas sesji egzaminacyjnej może
mieć pięć egzaminów i kilka zaliczeń, które w rzeczywistości odbywają się na zasadach
zbliżonych do egzaminu. Oznacza to, że niejednokrotnie student podchodzący do zaliczenia wykładu jest w gorszej sytuacji niż osoba zdająca egzamin, gdyż w przypadku
egzaminu student ma zagwarantowane prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. [JM]
IV. Ćwiczenia stanowią formę przygotowania studenta do egzaminu, dlatego powszechną praktyką jest prowadzenie zarówno ćwiczeń, jak i wykładu z danego przedmiotu. Ćwiczenia prowadzi najczęściej doktorant lub doktor zatrudniony w uczelni na
stanowisku adiunkta. Egzaminatorem jest zwykle doktor, doktor habilitowany lub profesor. Przyjmuje się, iż doktorant nie może prowadzić wykładu. Oznacza to, iż prowadzenie wykładu przez doktoranta ma miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zarówno prowadzący ćwiczenia, jak i egzaminator są zobowiązani do
przedstawienia studentowi warunków zaliczenia przedmiotu o ile to możliwe na pierwszych zajęciach. [JM]
V. Egzaminator może uzależnić dopuszczenie studenta do egzaminu od okazania
indeksu i karty okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane na danym wydziale. Pozwala
to na sprawdzenie, czy student podchodzący do egzaminu uzyskał zaliczenie z ćwiczeń.
Brak tego zaliczenia skutkuje odmową dopuszczenia do egzaminu z tego samego przedmiotu. W tym miejscu należy wspomnieć, iż nieco inaczej będzie wyglądał proces identyfikacji studenta w przypadku, gdy na wybranym przez niego kierunku papierowa wersja indeksu została zastąpiona elektroniczną formą dokumentowania osiągnięć studenta.
Jak wskazuje praktyka, w przypadku gdy student nie posiada indeksu w wersji papierowej, najczęstszym sposobem na sprawdzenie przez egzaminatora wymogu zaliczenia
ćwiczeń jest odnalezienie nazwiska studenta na wydrukowanej przez egzaminatora elektronicznej wersji protokołu zawierającego uzyskaną przez studenta ocenę z prowadzonych zajęć. Student przystępujący do egzaminu jest zobowiązany do udokumentowania
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swojej tożsamości przez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu, chociażby
legitymacji studenckiej. Przepis zawiera katalog otwarty i pozwala na przedstawienie
jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. Wydaje się, iż w celu identyfikacji studenta powinien być to dokument ze zdjęciem. [JM]
§ 28. [Zaliczenie zajęć niekończących się egzaminem]
1. Prowadzący wykłady niekończące się egzaminem lub ćwiczenia zalicza je przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W przypadkach niezawinionych student może
się ubiegać o przedłużenie terminu uzyskania zaliczenia u dyrektora (kierownika)
jednostki dydaktycznej.
2. Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia jest uiszczenie odpowiednich
opłat za usługi edukacyjne, jeśli są wymagane.
3. Zaliczenie uzyskane z naruszeniem ust. 2 jest nieważne. Uzyskana ocena jest
wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.
4. Jeżeli zajęcia z jednego modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) prowadzone są
przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej.
5. Student, który przed wyznaczonym terminem egzaminu nie uzyskał zaliczenia
zajęć warunkujących dopuszczenie do niego, traci ten termin. W sytuacjach wyjątkowych decyzję w sprawie przywrócenia prawa do egzaminu podejmuje dyrektor
(kierownik) jednostki dydaktycznej.
6. Student ma prawo ubiegać się o zaliczenie ćwiczeń we wcześniejszym terminie.
O formie i terminie takiego zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia, jeśli dziekan
nie ustali inaczej.
7. Na wniosek studenta o stwierdzonej niepełnosprawności, prowadzący zajęcia
ustala indywidualny termin i formę zaliczenia.
I. Osoba prowadząca konwersatoria ma obowiązek zaliczenia zajęć do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Oznacza to, że oceny z ćwiczeń powinny być wystawione
najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Obecnie na WPAiE UWr
oceny z przedmiotów są wprowadzane do systemu USOS. W przewidzianym przez USOS
terminie oceny z ćwiczeń są zatwierdzane przez osobę sprawującą opiekę merytoryczną
nad przedmiotem, najczęściej wykładowcę. Nieumieszczenie oceny we wskazanym przez
system terminie lub nieumieszczenie jej w momencie zatwierdzania protokołu przez osobę prowadzącą opiekę merytoryczną nad przedmiotem z reguły powoduje brak możliwości jej wpisania w pierwszym terminie. Wyjątkowo, po zamknięciu protokołu, wpisanie
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oceny przez prowadzącego zajęcia może mieć miejsce na skutek ponownego otwarcia
protokołu, po spełnieniu procedur przewidywanych przepisami wewnętrznymi.
Zasady organizacji sesji letniej są publikowane na stronach internetowych poszczególnych wydziałów (zob. np. WPAiE, https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/
attachments/article/zasady_sesja%20letnia%2014_15.pdf, dostęp: 15.12.2015 r.). [JM]
II. Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z programem modułów zajęć i warunkami ich zaliczenia ustalonymi przez prowadzącego zajęcia. Przywrócenie terminu
dotyczy zwłaszcza sytuacji losowych, na które konkretna osoba nie miała wpływu lub
jej wpływ był niezamierzony (np. choroba, sytuacja rodzinna, klęski żywiołowe). Pozwala to na uwzględnienie w procesie nauczania sytuacji losowych studenta oraz jego
prywatnej sfery życia. [MK]
III. Dla porównania, w trybie § 15 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22
kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wchodzącego w życie z dniem 1 października 2015 r.) student ma obowiązek
uczestniczyć w zajęciach i zaliczeniach zgodnie z programem kształcenia i planem studiów oraz przystępować do egzaminów po uprzednim spełnieniu szczegółowych wymagań związanych z tymi zajęciami, zaliczeniami i egzaminami. W § 4 ust. 1 ww. aktu
prawnego określono, że szczegółowe zasady studiowania, w tym sprawy organizacji studiów i toku studiowania w zakresie nieunormowanym w tym regulaminie, określa rada
wydziału w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studentów. W przypadku
braku uzgodnienia szczegółowe zasady studiowania uchwala się większością przynajmniej 2/3 głosów rady wydziału w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji [Uniwersytetu Warszawskiego] z dnia 27 kwietnia 2015 r. dotycząca zasad studiowania na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo od roku akademickiego 2015/2016
określa w § 10 ust. 5−7, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu, który
w planie studiów przewiduje uczestnictwo studenta w ćwiczeniach, jest zaliczenie tych
zajęć przed terminem egzaminu. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń w terminie wyznaczonym, studentowi przysługuje prawo do ich poprawkowego zaliczenia podczas sesji
lub na wniosek studenta w poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Nie zaliczając ćwiczeń
przed egzaminem, student traci prawo do przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie. Studentowi przysługuje jeden termin egzaminacyjny w danym cyklu dydaktycznym w ramach sesji poprawkowej. W razie braku możliwości zaliczania ćwiczeń u prowadzącego, student zalicza je u kierownika katedry lub wskazanej przez niego osoby.
Student za zgodą dziekana może skorzystać z komisyjnego zaliczania ćwiczeń. Student
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może zdawać egzaminy bez uprzedniego zaliczenia ćwiczeń jedynie z przedmiotów,
z których nie prowadzi się ćwiczeń obowiązkowych. [MK]
§ 29. [Kwestionowanie odmowy zaliczenia zajęć lub otrzymanej oceny]
1. Student kwestionujący zasadność odmowy zaliczenia lub otrzymaną ocenę, ma
prawo odwołania się do dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej w terminie
3 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiła odmowa zaliczenia lub została wpisana kwestionowana ocena. Rozstrzygnięcie w sprawie jest ostateczne.
2. W przypadku uznania zasadności odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki
zarządza komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. Komisyjne
sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników powinno odbyć się w ciągu 7 dni
od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od poinformowania studenta o uznaniu zasadności odwołania. W skład komisji wchodzą: dyrektor (kierownik) jednostki, prowadzący zajęcia oraz inny specjalista z zakresu danego modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć). Na wniosek studenta w skład komisji
wchodzi wskazany przez niego nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów.
3. Komisja podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia i oceny zajęć. Ocena z zaliczenia komisyjnego uchyla ocenę kwestionowaną i oznacza zaliczenie bądź niezaliczenie zajęć. Ocena z zaliczenia komisyjnego jest ostateczna.
I. Okresem zaliczeniowym w uczelni jest rok lub semestr. Warunkiem zaliczenia
semestru jest uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich modułów w semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń skorelowanych z danym przedmiotem. Niezaliczenie ćwiczeń skutkuje
tym, że student traci prawo do pierwszego terminu egzaminu. Egzaminator, który stwierdzi brak zaliczonych ćwiczeń, nie ma prawa dopuścić studenta do egzaminu. W przypadku nieuzyskania zaliczenia egzaminu z modułu w pierwszym terminie przysługuje
prawo do składania egzaminu poprawkowego. W przypadku odmowy zaliczenia lub
wpisu kwestionowanej oceny student ma prawo odwołania się do dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej. Przesłanki uwzględnienia bądź odmowy uwzględnienia odwołania nie zostały wprost określone. Wydaje się jednak, że okolicznościami uzasadniającymi komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta mogą być: przeprowadzenie zaliczenia
niezgodnie z regulaminem, przeprowadzenie egzaminu przez osobę nieuprawnioną,
a także inne. Dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej podejmuje w tym zakresie
decyzję, która jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. Jeżeli dyrektor/kierownik
jednostki uzna, że odwołanie jest zasadne, to wiedza studenta zostanie zweryfikowana
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przez odpowiednią komisję. Komisja składa się z dyrektora (kierownika) jednostki, osoby prowadzącej zajęcia oraz specjalisty z zakresu danego modułu zajęć. W skład komisji może wejść także nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów,
jednakże tylko na wniosek studenta. Po weryfikacji wiedzy studenta komisja podejmuje
decyzję, czy odwołanie było zasadne, a co za tym idzie, czy dany egzamin został zaliczony, a jeśli tak, to na jaką ocenę. Ocena z zaliczenia komisyjnego jest ostateczna.
[MK, UBN]
II. W poprzednio obowiązującym Regulaminie studiów student miał możliwość
kwestionowania prawidłowości przeprowadzenia egzaminu. Obecnie obowiązujący Regulamin Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego przewiduje możliwość zakwestionowania przez studenta oceny z zajęć (nie tylko z egzaminu) lub nieotrzymania oceny w ogóle, w trybie odwołania do dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej, w terminie 3
dni roboczych od odmowy zaliczenia lub wpisania zakwestionowanej oceny. Natomiast
komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 dni od poinformowania studenta o uznaniu zasadności odwołania. Regulamin precyzyjnie określa, że jedynym właściwym organem do wydania decyzji w sprawie zaliczenia lub odmowy zaliczenia jest komisja. [MK, UBN]
III. Z treści omawianego przepisu nie wynika, aby nauczyciel akademicki wskazany przez studenta musiał być pracownikiem Uniwersytetu. Wnioskować z tego możemy, że nauczyciel akademicki, poproszony o obecność przez studenta, może być pracownikiem którejkolwiek z uczelni wyższych. Jeżeli nauczyciel akademicki pochodziłby
spoza UWr, to rodzi się pytanie, czy może odmówić studentowi obecności podczas zaliczania komisyjnego. Jeśli jednak pozostawałby zatrudniony w Uczelni, to czy ma prawny obowiązek stawić się na prośbę studenta. [MK]
IV. Zagadnienie kwestionowania przez studenta otrzymanej oceny lub braku zaliczenia jest również uregulowane w regulaminach innych uczelni wyższych. Przykładowo, obecnie obowiązujący Regulamin Studiów Uniwersytetu Warszawskiego w § 26
ust. 1 wskazuje, że student w ciągu 7 dni od daty zakończenia zajęć lub ogłoszenia wyników ich zaliczeń ma prawo złożenia do dziekana odwołania, który może zarządzić
komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez niego wyników. Studentowi przysługuje odwołanie w razie zastrzeżeń co do formy zaliczenia i bezstronności przy wystawianiu
oceny. Z przedmiotowego zapisu wnioskujemy, że dziekan może, lecz nie musi uwzględnić odwołania, jeżeli przesłanki, jakimi kieruje się student, nie zostaną wyraźnie wskazane. Z podobną sytuacją spotykamy się w omawianym § 29 Regulaminu, ponieważ
w ust. 2 wskazano, że w przypadku uznania zasadności odwołania dyrektor (kierownik)
jednostki organizacyjnej zarządza komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta
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wyników. Wnioskujemy z tego, że samo złożenie odwołania nie oznacza zgody na komisyjne zaliczenie. Muszą zaistnieć przesłanki uzasadniające komisyjne sprawdzenie
wiedzy studenta. Regulaminy studiów obu ww. uniwersytetów przewidują odmienne
organy jako właściwe do rozpoznania odwołania studenta od odmowy zaliczenia zajęć
lub uzyskanej oceny. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego będzie to dziekan,
w przypadku Uniwersytetu Wrocławskiego – dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej (dyrektor instytutu, kierownik katedry). [MK, UBN]
§ 30. [Zaliczenie zajęć na podstawie uczestnictwa w pracach badawczych lub
obozach naukowych]
1. Student uczestniczący w pracach badawczych lub obozach naukowych może, na
podstawie udokumentowanych wyników tych prac, uzyskać zaliczenie ćwiczeń lub
praktyk, jeśli ich tematyka wiąże się z przeprowadzonymi badaniami.
2. Rozstrzygnięcia w sprawie powyższych zaliczeń podejmuje dyrektor (kierownik) właściwej jednostki dydaktycznej.
I. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego przez studenta jest spełnienie
wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie praktyk,
uzyskanie określonej w ustawie i w Regulaminie określonej liczny punktów ECTS dla
poszczególnych kierunków studiów), określonych w planie studiów dla danego okresu
nauki. Podstawowym obowiązkiem studenta, wynikającym z art. 189 ust. 2 pkt 1 PSW
oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów
w uczelniach (Dz. U., poz. 1302), jest uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów, a także składanie egzaminów, odbywanie
praktyk i spełnianie innych wymogów przewidzianych w planie studiów. Naruszenie
choćby jednego z obowiązków wskazanych przez ustawodawcę może skutkować skreśleniem z listy studentów na podstawie art. 190 ust. 2 pkt 2 PSW. [MD]
II. Zasadniczym celem stażu, praktyk zawodowych i obozu naukowego jest rozwój naukowy studenta. Oznacza on w szczególności przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań i podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych. Nabywane umiejętności i kompetencji jest weryfikowane na podstawie dostarczonego przez studenta
sprawozdania z praktyki. Jest ono przygotowane według kwestionariusza, potwierdzonego podpisem i/lub pieczątką przez kierownika praktyki wraz z jego opinią i oceną
wyrażoną na doręczonym formularzu (zgodnie ze wzorem obowiązującym w danej jednostce naukowej).
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Potwierdzeniem udziału w projekcie badawczym, obozie naukowym jest zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument pisemny zawierający informacje o jednostce,
w której student odbył praktykę (staż, obóz), zakresie zadań, rezultacie prac, oraz opinię
dotyczącą wywiązywania się studenta z powierzonych mu obowiązków. [MD]
III. Z uwagi na autonomię Uczelni i możliwość uwzględnienia różnych nadzwyczajnych okoliczności kierownik właściwej jednostki dydaktycznej na wniosek studenta, na podstawie udokumentowanych przez niego badań naukowych, projektów, obozów
czy innych form służących rozwojowi naukowemu, może zaliczyć ćwiczenia lub praktyki zawodowe, o ile zakres badań podjętych przez studenta odpowiada programowi
nauczania z danego przedmiotu lub programowi praktyki studenckiej. [MD]
§ 31. [Egzamin podstawowy i poprawkowy]
1. Egzamin jest sprawdzianem stopnia osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia, które określa program modułu zajęć (zajęcia lub grupy). Egzamin może być
przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej lub w obu tych formach.
2. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich elementów dydaktycznych przedmiotu określonych w planie i programie kształcenia
oraz uiszczenie za usługi edukacyjne odpowiednich opłat, jeśli są wymagane.
3. Ocena uzyskana z egzaminu z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. Uzyskana ocena jest wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.
4. Egzaminy, z zastrzeżeniem ust. 10 przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej
i organizowane zgodnie z postanowieniami § 27. Student może wystąpić do egzaminatora o przeprowadzenie egzaminu w terminie wcześniejszym, jeżeli dziekan nie
ustali inaczej.
5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu podstawowego i poprawkowego
z danego przedmiotu.
6. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są zgodnie ze szczegółową organizacją
roku akademickiego ustaloną komunikatem Rektora na dany rok akademicki.
7. Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie usprawiedliwia egzaminator lub dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej, jeśli wniosek w tej sprawie wpłynął do egzaminatora lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej
w terminie 7 dni od dnia egzaminu lub w wyjątkowych przypadkach w terminie 7
dni od dnia ustania przyczyny nieobecności.
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8. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności na egzaminie student nie
otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu.
9. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie podstawowym lub
poprawkowym, student ma prawo do przywrócenia przez egzaminatora prawa do
zdawania tego egzaminu w okresie sesji egzaminacyjnej. Datę egzaminu wyznacza
egzaminator. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej (poprawkowej) egzaminy mogą
w uzasadnionych przypadkach być przeprowadzone w ciągu 10 dni od daty jej zakończenia, za zgodą dziekana.
10. Na wniosek studenta ostatniego okresu zaliczeniowego, który zalega z nie więcej
niż dwoma modułami zajęć (zajęcia lub grupy zajęć), w tym kończącymi się egzaminem, dziekan może określić zasady wcześniejszego zaliczenia tych modułów.
11. Student jest informowany o uzyskanych wynikach egzaminów bez zbędnej
zwłoki i w sposób jednoznacznie określający uzyskaną ocenę.
12. W ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego student ma
prawo przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym
przez egzaminatora. Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane w zakładzie
(katedrze) przez rok od daty egzaminu.
I. Paragraf 31 Regulaminu nawiązuje do unormowań PSW i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków,
jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U.,
poz. 1302). Określa on warunki i sposób przeprowadzania egzaminów podstawowych
i poprawkowych, procedurę wglądu przez studenta do swojej ocenionej pracy, stosowane skale ocen i metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z ECTS, sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów oraz warunki skreślania studenta
z listy studentów w przypadku niezdania przez niego egzaminu lub nieobecności na egzaminie. Regulamin w tym zakresie nawiązuje bezpośrednio m.in. do następujących
przepisów ustawy: art. 162 pkt 6a, art. 164 ust. 1, art. 165 ust. 1, art. 172 ust. 2 i art. 189–
190 PSW. [MD]
II. Zasadniczo okresem zaliczeniowym jest semestr, co dotyczy także przedmiotów trwających dłużej niż jeden semestr, a kończących się egzaminem. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów i praktyk,
przewidzianych planem studiów. Zaliczenie, o jakim mowa, dokonywane jest na podstawie warunków określonych w PSW i skonkretyzowanych w Regulaminie. Konieczne jest
także uiszczenie opłat, jeśli tylko wynika to z obowiązujących przepisów. Plan roku akademickiego wraz ze wskazaniem sesji egzaminacyjnej ogłasza się przed rozpoczęciem
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roku szkolnego, zaś szczegółowy plan sesji egzaminacyjnej udostępniany jest przed jej
rozpoczęciem. [MD]
III. Do spełnienia warunków, o jakich mowa w § 31 ust. 2, niezbędne jest terminowe zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów i innych zajęć obowiązkowych w trybie i na zasadach określonych przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej, a także
przez prowadzącego przedmiot, przy czym termin zaliczenia musi poprzedzać termin
egzaminu. Egzamin jest sprawdzianem efektów kształcenia w zakresie określonym
w programie tego przedmiotu. Treści merytoryczne i sposób zaliczenia podaje się w sylabusie przedmiotu. Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej opisowej
lub/i testowej, w formie ustnej lub zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Uzyskanie
pozytywnego wyniku z egzaminu z naruszeniem warunków, o jakich mowa w pkt I−III
niniejszego komentarza, jest równoznaczne z unieważnieniem oceny, a w przypadku
wpisania jej do formularza egzaminacyjnego z wykreśleniem oceny. [MD]
IV. Student po spełnieniu wszystkich warunków, o jakich mowa w PSW, w rozporządzeniu przywołanym w pkt I, może składać egzamin przed sesją egzaminacyjną, jeżeli egzaminator wyrazi na to zgodę, a dziekan nie ustali inaczej. Formę prośby o wcześniejsze zaliczenie przedmiotu określają odrębne przepisy. Wcześniejsze złożenie przez
studenta egzaminu jest możliwe pod warunkiem, że student zalega z nie więcej niż dwoma modułami zajęć (zajęcia lub grupy zajęć). Studentowi będącemu w ostatnim okresie
zaliczeniowym umożliwia się złożenie wniosku o wcześniejsze przystąpienie do egzaminu, o ile zalega z nie więcej niż dwoma modułami zajęć (zajęcia lub grupy zajęć),
w tym kończącymi się egzaminem. Zasady wcześniejszego złożenia egzaminu w takiej
sytuacji może określić dziekan. [MD]
V. Nadzwyczajne okoliczności mogą usprawiedliwiać niewywiązanie się studenta z obowiązków określonych w tym przepisie (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia
15 lutego 2011 r., II SA/Ol 886/10, LEX nr 784081). Do takich sytuacji należy usprawiedliwiona stosownym zaświadczeniem nieobecności studenta. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony do egzaminatora lub dyrektora odpowiedniej jednostki organizacyjnej w terminie 7 dni od dnia egzaminu. W wyjątkowych przypadkach termin,
o którym mowa, biegnie nie od dnia egzaminu, ale od dnia ustania przyczyny nieobecności. Jest to termin zawity, co oznacza, że w okresie oznaczonym tym terminem,
studentowi definitywnie wygasa prawo do złożenia usprawiedliwienia. Po przywróceniu terminu egzaminator wyznacza datę egzaminu. Po zakończeniu sesji podstawowej
lub poprawkowej w uzasadnionych przypadkach (za zgodą dziekana) egzamin może
być złożony w okresie 10 dni od daty zakończenia sesji. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie skutkuje brakiem oceny i utratą przez studenta prawa do
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tego terminu. Ocena pozytywna wpisana do protokołu zaliczenia przedmiotu jest oceną ostateczną. [MD]
§ 32. [Egzamin komisyjny]
1. Student kwestionujący prawidłowość przeprowadzenia egzaminu może najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zgłosić u dziekana zawierający uzasadnienie wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego.
2. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku dziekan zarządza: 1) w odniesieniu do egzaminu pisemnego − komisyjne zweryfikowanie pracy lub egzamin komisyjny; 2) w odniesieniu do egzaminu ustnego − ustny egzamin komisyjny.
3. Komisję egzaminacyjną wyznacza dziekan. W skład komisji wchodzą: dziekan
jako przewodniczący, egzaminator oraz drugi specjalista z modułu zajęć (zajęcia
lub grupy zajęć) lub modułu zajęć pokrewnego. Na wniosek studenta w skład komisji wchodzi wskazany przez niego nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów.
4. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od poinformowania studenta o dopuszczeniu do egzaminu komisyjnego. Podczas egzaminu ustnego pytania są losowane,
a komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany
egzamin.
5. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, jeżeli uznał,
że egzamin został przeprowadzony w sposób krzywdzący studenta (studentów).
Dziekan może w tej sprawie zasięgnąć opinii właściwego organu Samorządu Studentów. O egzamin komisyjny może także wnioskować egzaminator lub właściwy
organ samorządu studenckiego.
6. Ocena z egzaminu komisyjnego unieważnia ocenę kwestionowaną i oznacza zaliczenie albo niezaliczenie modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) w danej sesji egzaminacyjnej. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
I. W paragrafie 32 Regulaminu określono sposób i tryb odwołania się studenta od
wyników egzaminów. Unormowanie to koresponduje z przepisami PSW, rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach
(Dz. U. poz. 1302) oraz § 2 ust. 1 pkt 6 zarządzenia Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań
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Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. jakości
kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia. [MD]
II. Po każdym egzaminie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu
student kwestionujący prawidłowość jego przeprowadzenia może odwołać się do dziekana. Podanie powinno być wniesione na piśmie i zawierać uzasadnienie. Komisyjne
zweryfikowanie pracy, egzamin komisyjny lub ustny egzamin komisyjny są możliwe
tylko w przypadku zaliczenia przedmiotu kończącego się egzaminem bez względu na to,
czy dany przedmiot był prowadzony w jednym, czy więcej niż jednym semestrze. Zatem
nie dotyczy to przedmiotów, które kończą się zaliczeniem (wpisywanym jako „zal”
w indeksie lub/i systemie USOS) lub zaliczeniem na ocenę. Egzamin komisyjny jest
bezpłatny. [MD]
III. W przypadku uznania zasadności wniosku o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego dziekan może zarządzić komisyjne zweryfikowanie pracy albo przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Użycie w § 32 ust. 2 pkt 1 słowa „lub” oznacza, że nie
jest możliwe komisyjne sprawdzenie pracy, a następnie przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Powyższa regulacja dotyczy egzaminu zdawanego w formie pisemnej.
W przypadku uznania zasadności wniosku przez dziekana w sytuacji, gdy egzamin był
przeprowadzony w formie ustnej, egzamin komisyjny przeprowadzany jest w takiej samej formie (pytania są losowane z puli pytań uprzednio przygotowanych przez specjalistów uczestniczących w egzaminie). [MD]
IV. Brzmienie § 32 oznacza, że egzamin komisyjny nie jest trzecim terminem
egzaminu. Nie przysługuje on automatycznie, ale jedynie na wniosek studenta w określonych sytuacjach, czyli w przypadku zastrzeżeń co do przebiegu egzaminu, jego formy
lub bezstronności egzaminatora przy wystawianiu oceny. Oznacza to, że student powinien wnieść konkretne zarzuty kwestionujące prawidłowość przeprowadzonego egzaminu. Mogą one dotyczyć zarówno uzyskanej oceny, jak i kryteriów przyznania oceny (np.
stosowanie różnych reguł oceny wobec studentów). Własnoręcznie podpisane podanie
student składa do dziekanatu. [MD]
V. Egzamin komisyjny zastępuje zatem egzamin kwestionowany. Oznacza to, że
ocena z egzaminu komisyjnego wchodzi w miejsce oceny otrzymanej z egzaminu kwestionowanego i jest oceną ostateczną. O wyniku egzaminu decyduje komisja większością
głosów. Egzamin komisyjny może być przeprowadzony bez względu na to, czy kwestionowany egzamin jest egzaminem podstawowym, poprawkowym czy warunkowym.
W przypadku, gdy egzamin komisyjny jest ustny, odbywa się on przed komisją
wyznaczoną przez dziekana. Składa się ona z trzech osób – dziekana jako przewodniczącego, egzaminatora oraz drugiego specjalisty z przedmiotu (lub specjalisty z przedmiotu
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pokrewnego). Na wniosek studenta w skład komisji może wejść jako obserwator starosta roku (§ 26 regulaminu samorządu studenckiego). Komisji nie może przewodniczyć
osoba prowadząca kwestionowany egzamin. [MD]
§ 33. [Powtórny egzamin]
W uzasadnionych przypadkach dziekan lub Rektor mogą zarządzić powtórny egzamin dla grupy studentów lub całego roku.
I. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że przepis ten przyznaje kompetencje dwóm organom Uczelni, tj. dziekanowi oraz Rektorowi. Są to organy jednoosobowe, władne do zarządzenia powtórnego egzaminu z danego przedmiotu. Krąg podmiotów, do których ma zastosowanie dana regulacja, jest wyczerpująco określony.
Powtórny egzamin z danego przedmiotu, objęty programem studiów, może być zarządzony wobec grupy studentów albo całego roku studiów.
Przepis nie wymienia chociażby przykładowych sytuacji uzasadniających przeprowadzenie powtórnego egzaminu. A zatem każda sytuacja (przypadek) musi być rozstrzygana indywidualnie i może stanowić podstawę do powtórzenia egzaminu. Decyzję
w tej sprawie podejmuje odpowiednio Rektor lub dziekan, i to właśnie na tych organach
spoczywa obowiązek rozważenia, czy w danym przypadku nastąpiły te uzasadnione
przesłanki. Zarówno dziekan, jak i Rektor powinni każdorazowo badać okoliczności
faktyczne, zaistniałe podczas przeprowadzania właściwego terminu egzaminu (przepis
bowiem mówi o powtórnym egzaminie). Przesłanki, którymi kieruje się dziekan lub
Rektor, zarządzając powtórzenie egzaminu, powinny być oczywiste i nie budzić uzasadnionych wątpliwości. [KM]
II. Przepisy komentowanego paragrafu nie wymieniają przypadków, w których
uprawniony organ może zarządzić powtórny egzamin. W związku z tym należy domniemywać, że skoro egzamin może być powtórzony dla całego roku, to jako uzasadniony
przypadek można traktować m.in.: poznanie przez studentów pytań egzaminacyjnych
przed przystąpieniem do egzaminu; zdarzenia losowe uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu, np.: zasłabnięcie studenta skutkujące wezwaniem pomocy medycznej na
salę egzaminacyjną. Oczywiście w każdym indywidualnym przypadku prowadzący egzamin lub studenci, który są zainteresowani powtórzeniem egzaminu, powinni złożyć na
ręce odpowiednio Rektora lub dziekana uzasadniony wniosek o powtórzenie egzaminu,
a organy te są zobowiązane rozpoznać ten wniosek i wydać decyzję o powtórzeniu egzaminu lub o odmowie jego powtórzenia. [KM]
III. Analiza regulaminów studiów obowiązujących na innych uczelniach sprowadza się do stwierdzenia, że są uczelnie, gdzie nie przewidziano w tych aktach prawnych
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kompetencji dla danego organu do zarządzenia powtórzenia egzaminu w stosunku do
grupy studentów lub całego roku. Przykładowo takiej kompetencji nie przewidziano
w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warszawskiego. Warto również zwrócić uwagę
na przepisy regulujące egzamin aktuarialny, w zakresie jego powtarzania. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego
(Dz. U., poz. 700) przewidziano, że: „w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, zarówno co do trybu postępowania, jak i merytorycznych błędów popełnionych przez osoby wchodzące w skład Komisji, Komisja Nadzoru Finansowego może na wniosek osób
[…] unieważnić egzamin i zarządzić jego powtórzenie”. Powyższe rozwiązanie można
by traktować jako wzorzec wytyczania pewnych standardów co do przeprowadzania
egzaminów na uczelniach, a wymienione tam przesłanki powtórzenia egzaminu mogłyby być brane pod uwagę podczas rozważania możliwości powtórzenia egzaminu przez
dziekana lub Rektora. Należy przyjąć koncepcję, zgodnie z którą błędy co do trybu
przeprowadzania egzaminu (zbyt krótki czas na rozwiązanie zadania) czy nieprawidłowości merytoryczne (np. nieprawidłowo sformułowane pytania egzaminacyjne) powinny skutkować rozważeniem przez Rektora bądź dziekana zasadności powtórzenia egzaminu. [KM]
§ 34. [Skala ocen]
1. W Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje następująca skala ocen:
1) bardzo dobry (bdb) − 5,0;
2) dobry plus (+db) − 4,5;
3) dobry (db) − 4,0;
4) dostateczny plus (+dst) − 3,5;
5) dostateczny (dst) − 3,0;
6) niedostateczny (ndst) − 2,0.
2. Oceny uzyskane przez studentów w innych skalach, przekształca się liniowo na
oceny, o których mowa w ust. 1. Przykładowy wzór określa załącznik do Regulaminu.
3. Ocena niedostateczna lub brak wpisu w dokumentacji przebiegu studiów są
traktowane jako niezaliczenie zajęć.
4. Do każdego egzaminu i zaliczenia student jest zobowiązany przedłożyć indeks
i kartę okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane. Zaliczający i egzaminator wpisują
do nich ocenę (słownie − w pełnym brzmieniu lub w skrócie − oraz liczbowo) i datę
oraz potwierdzają je własnoręcznym podpisem.
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5. Osoby zaliczające lub przeprowadzające egzamin wpisują oceny do protokołów
zaliczeń i/lub egzaminów.
6. Osoby zaliczające lub przeprowadzające egzamin zobowiązane są do przekazania protokołów do dziekanatu w terminach wskazanych przez dziekana.
I. W ustępie pierwszym ustanowiona została skala ocen, jakie student może otrzymać w toku studiów. Stosownie do tych postanowień ocenami możliwymi do uzyskania
w UWr są, zaczynając od najniższej: niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus oraz bardzo dobry. Skala daje możliwość wystawiającemu ocenę wpisania ich w skrócie, tj. zaczynając od najniższej: ndst, dst, + dst, db, + db, bdb. Jednocześnie należy obok słownego wpisania oceny, zapisać ją także liczbowo, tj. zaczynając od
najniższej: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Należy zauważyć, że nie jest możliwe uzyskanie
oceny opisanej liczbowo 1,0; 1,5; 5,5; 6,0. Aby uzyskać zaliczenie zajęć, należy otrzymać ocenę co najmniej dostateczną (dst) – 3,0. Ustawa o szkolnictwie wyższym nie reguluje kwestii związanej ze skalą ocen na uczelniach, pozostawiając decyzje w tym zakresie każdej z uczelni. Egzaminator, który dokonuje oceny studenta, nie jest
uprawniony do wpisania innej oceny niż te określone w tym paragrafie. W przeciwnym
wypadku egzaminator naruszy przepisy tego aktu prawnego. Niewłaściwie wystawioną
ocenę wpisujący winien skorygować, odpowiednio zmianą w systemie USOS UWr lub
składając stosowny wniosek do dziekana. [KM]
II. Ustęp drugi komentowanego paragrafu jest rozwinięciem paragrafu pierwszego. Podtrzymuje on zasadę, iż skala ocen jest skalą zamkniętą i oceniony może uzyskać
tylko ocenę wskazaną w Regulaminie. Wszelkie uzyskane przez studentów oceny w innych skalach przekształca się liniowo na oceny, o których mowa w ust. 1. W jedynym
załączniku do Regulamin znajdują się dwa przykładowe wzory przeliczania uzyskanych
przez studentów ocen w innej skali niż obowiązująca na Uczelni. Pierwszy dotyczy
przeliczania ocen ze skali 1−6 na skalę 2−5, a drugi ze skali 2−6 na skalę 2−5. Pozwala
to uniknąć sytuacji, w której studiujący na innej uczelni, np. w ramach programu Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST) uzyskałby ocenę 1,0 lub 6,0 i powróciłby do
macierzystej uczelni z koniecznością wpisania do protokołów ocen, które nie są uwzględnione w skali obowiązującej w UWr. Regulamin pozwala dane oceny liniowo przekształcić i zapobiegać takim sytuacjom. Oczywiście należy podkreślić, że obie propozycje
zawarte w załączniku do Regulaminu są tylko propozycjami przykładowymi i nie ma
żadnych przeciwwskazań, aby stosować inne przeliczniki ocen na zasadach analogii.
[KM]
III. Komentowany przepis ustanawia warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać
pozytywną ocenę z danego przedmiotu w UWr. Jest on skonstruowany na zasadzie
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wymienienia tzw. przesłanek negatywnych, skutkujących brakiem uzyskania zaliczenia
zajęć z danego przedmiotu. Wystąpienie przesłanek nie jest, a nawet nie może być kumulatywne, bowiem fakt uzyskania oceny niedostatecznej z zajęć wyklucza się z przesłanką braku wpisu w dokumentacji przebiegu studiów. Podsumowując, zarówno uzyskanie oceny niedostatecznej, jak i nieuzyskanie wpisu w dokumentacji przebiegu
studiów skutkować będzie niezaliczeniem zajęć z danego przedmiotu, a co się z tym
wiąże − powtarzaniem ich w kolejnym roku akademickim. [KM]
IV. Ustęp czwarty nakłada na studentów obowiązek przedłożenia indeksu oraz
karty okresowych osiągnięć do każdego egzaminu oraz zaliczenia, jednakże pod warunkiem, że dokumenty te są wymagane. Przykładowo, okazanie tych dokumentów nie jest
wymagane na WPAiE UWr. Egzaminator powinien weryfikować tożsamość przystępującego do egzaminu studenta na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości. Uzyskanie przez studenta zaliczenia ćwiczeń z danego przedmiotu jest
sprawdzane na podstawie wydruku z systemu USOS, gdzie widnieją oceny z zaliczenia
ćwiczeń przez poszczególnych studentów (zob. § 1 ust. 1 pkt 6 zarządzenia nr 56/2013
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS).
Natomiast brak wymaganych od studenta dokumentów w trakcie egzaminu/zaliczenia
może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu lub zaliczenia przez prowadzącego.
Na tym Wydziale indeks i karta okresowych osiągnięć zostały zastąpione systemem
USOS, w ramach którego wprowadzane są wszelkie informacje dotyczące określonego
studenta. System USOS zawiera takie dane jak chociażby: plan zajęć, zapisy na przedmioty do wyboru, wyniki sprawdzianów, testów, egzaminów, wartości ocen końcowych
z przedmiotów zaliczonych przez studenta, decyzje związane z programem studiów,
wnioski w sprawach dotyczących studenta, stypendia. [KM]
V. Kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS zostały uregulowane w ww. zarządzeniu nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu.
Wprowadzenie do systemu USOS ocen przez osobę zaliczającą ćwiczenia lub przeprowadzającą egzamin następuje w ściśle określonych terminach. W przypadku ćwiczeń
oraz wykładów niekończących się egzaminem oceny powinny być wprowadzone przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Natomiast w sytuacji egzaminów pisemnych bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
pisemnego, a w przypadku egzaminów ustnych w dniu przeprowadzenia egzaminu ustnego. Jeśli zaś studenta obowiązuje indeks i karta okresowych osiągnięć, osoba zaliczająca ćwiczenia lub przeprowadzająca egzamin zobowiązana jest także wpisać ocenę do
indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. [KM]
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VI. Ustęp 6 komentowanego paragrafu ustanawia zasadę, że osoby zaliczające
lub przeprowadzające egzamin są zobowiązane do przekazania protokołów do dziekanatu w terminach wskazanych przez dziekana. Termin ten jest uzależniony od tego, czy
protokół jest protokołem zaliczeniowym czy egzaminacyjnym. W pierwszym przypadku
wynosi on 3 dni robocze, liczone od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. W drugiej
sytuacji termin ten wynosi 3 dni robocze liczone od daty zamknięcia protokołów. [KM]
§ 35. [Ponowne zaliczenie zajęć]
1. Elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) raz zaliczone
w ramach danego toku studiów nie podlegają ponownemu zaliczeniu.
2. Rozstrzygnięcia w sprawie elementu dydaktycznego modułu zajęć (zajęcia lub
grupy zajęć), w tym dotyczące punktów ECTS i ocen należą do kompetencji dziekana i są ostateczne.
3. Od rozstrzygnięć dziekana, o których mowa w ust. 2, przysługuje studentowi
tylko wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dziekana.
I. Ustęp 1 omawianego przepisu wprowadza zasadę, zgodnie z którą moduł zajęć
raz zaliczony w ramach danego toku studiów nie podlega ponownemu zaliczeniu. Regulacja taka ma istotne znaczenie dla określenia praw studenta, w trakcie przerw w studiowaniu bądź powtórnego wpisu na ten sam semestr (rok). Uzyskane zaliczenie potwierdza znajomość przedmiotu i brak jest tu podstawy uzasadniającej kolejną weryfikację tej
wiedzy. [UBN]
II. Natomiast ust. 2 eksponuje decydującą rolę dziekana w zakresie uznania punktów ECTS i oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych studenta. Przepis ten wskazuje, że wszelkie wątpliwości ostatecznie rozstrzyga dziekan. Komentowany ustęp nie
precyzuje, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Należy tutaj przyjąć wszystkie przesłanki i okoliczności faktyczne dotyczące danego przypadku,
które umożliwią obiektywną ocenę i wydanie odpowiedniego rozstrzygnięcia. [UBN]
III. Uznanie danych ćwiczeń za zaliczone, podobnie jak w ustępie poprzedzającym, zostało zakwalifikowane w poczet władczych kompetencji dziekana. Również
w tym zakresie decyzja dziekana jest ostateczna. Jednakże ust. 3 tego paragrafu przewiduje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy przez dziekana na wniosek studenta.
Wniosek taki powinien być odpowiednio uzasadniony, aby mógł być pozytywnie rozpatrzony. Samo złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bez przytoczenia nowych przesłanek, okoliczności lub stanu faktycznego nie będzie podstawą do zmiany
decyzji.
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Należy podkreślić, że regulacje zawarte zarówno w ust.2, jak i ust. 3 nie dają możliwości wniesienia przez studenta środka odwoławczego od rozstrzygnięcia dziekana.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest typowym środkiem odwoławczym.
[UBN]
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VI. PRZEJŚCIE NA WYŻSZY SEMESTR, POWTARZANIE
ZAJĘĆ LUB SEMESTRU
I. Problematyka związana z zaliczeniem semestru lub jego brakiem oraz wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami była zawarta w rozdziale VII wcześniejszego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim z 2001 r. (regulamin ten stanowił załącznik do zarządzenia Nr 35/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca
2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim)
zatytułowanym „Przejście na wyższy semestr, powtarzanie zajęć lub semestru”. Stosowane unormowania znajdowały się w sześciu paragrafach, tj. od § 32 do § 37.
Po wprowadzeniu na podstawie zarządzenia Nr 89/2006 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2006 r. kolejnego Regulaminu studiów nazwa rozdziału
nie uległa zmianie. Zmodyfikowano jedynie numer rozdziału (z VII stał się rozdziałem
VI), a kwestie przejścia na wyższy semestr, powtarzania zajęć lub semestru zostały
w związku z tym uregulowane w § 29 do § 31.
Prawodawca w następnym Regulaminie studiów przyjętym na mocy uchwały
Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. również
posiłkował się identyczną nazwą. Materię związaną z tytułem rozdziału VI umiejscowił
w trzech przepisach: § 33, § 34 i § 35. Na przestrzeni lat: 2012–2014 Regulamin był
kilkakrotnie nowelizowany (zob. uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego:
Nr 39/2012 z dnia 23 maja 2012 r. i Nr 25/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające
uchwały w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim). Treść komentowanych unormowań została zmieniona tylko raz i to w obszarze § 34–35 z pominięciem § 33 uchwałą Nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia
2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. O ile zmiana § 34 była kosmetyczna i sprowadzała się do dodania nowego ust. 1a,
o tyle § 35 otrzymał nowe brzmienie.
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Obowiązujący obecnie Regulamin wprowadzony na mocy uchwały Nr 26/2015
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. utrzymał dotychczasową
nazwę rozdziału. Oznacza to, po pierwsze, że kwestie związane z komentowaną tu materią są na tyle autonomiczne i relewantne, iż od ponad dekady poświęca im się odrębny
rozdział tekstu prawnego. Po drugie, wskazuje to, że zostaje zachowana ciągłość semantyczna odnosząca się do komentowanej materii, co niewątpliwie ułatwia odnalezienie
pożądanych rozwiązań. Po trzecie wreszcie, daje to sposobność korzystania z bazy
orzeczniczej i interpretacji zbudowanych wokół rozwiązań poprzednich, oczywiście
w sposób odpowiedni, przy uwzględnieniu zreformowanych rozwiązań. Wzorem poprzedników w obowiązującym Regulaminie zagadnieniom poświęconym przejściu na
wyższy semestr, powtarzaniu zajęć lub semestru poświęcono trzy podstawowe jednostki
redakcyjne tekstu: § 36–38. [PK, ASB]
II. Regulaminy wszystkich wrocławskich państwowych uczelni wyższych zawierają stosowne dyspozycje poświęcone kwestii zaliczenia semestru. Uniwersytet Ekonomiczny odpowiednie przepisy umieścił w rozdziale VI „Zaliczanie roku i semestru”
(w brzmieniu otrzymanym na podstawie uchwały NR R.0000.21.2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Uniwersytet Przyrodniczy w rozdziale 13 „Zaliczenie semestru” (w brzmieniu otrzymanym
na podstawie uchwały nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu), natomiast Politechnika Wrocławska w § 14 „Zaliczenia” (w brzmieniu otrzymanym na podstawie uchwały z dnia 24 września 2015 r. Senatu
Politechniki Wrocławskiej – załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Rektora
Nr 73/2015 z dnia 28 września w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Politechnice Wrocławskiej). Nie jest w tej kwestii wyjątkiem także druga najstarsza uczelnia
w Polsce – Uniwersytet Wrocławski, a właściwie jej regulamin, który omawiane zagadnienie ujmuje w odrębnym rozdziale. Tym, co odróżnia natomiast Regulamin studiów
w Uniwersytecie Wrocławskim od wyżej wymienionych, jest tytuł jednostki redakcyjnej
poświęconej zaliczeniu semestru, w którym słowo „zaliczenie” nie zostało w ogóle użyte. Brzmienie rozdziału VI zatytułowanego „Przejście na wyższy semestr, powtarzanie
zajęć lub semestru” zdaje się jedynie ukazywać konsekwencje związane z uzyskaniem
zaliczenia lub jego brakiem. Taka szata słowna tytułu niniejszego rozdziału może być
nieco myląca. Nie oznacza jednak, że przepisy nie regulują zagadnienia związanego
z zaliczeniem semestru. Konieczne jest jednak dokonanie analizy treści paragrafów
znajdujących się w omawianej jednostce redakcyjnej. To pozwala na konstatację, iż rozdział VI nie ogranicza się li tylko do unormowań związanych sensu stricto z zaliczeniem
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semestru (które są tam zawarte), ale ujmuje zagadnienie znacznie szerzej, określając,
zgodnie z jego tytułem, także konsekwencje pozytywne (w przypadku zaliczenia) i negatywne (w razie jego braku). [PK, ASB]
III. Kwestiom dotyczącym bezpośrednio zaliczenia semestru poświęcone są
w rozdziale VI trzy paragrafy: § 36–38, z tym jednak, że dwa ostatnie odnoszą się również do następstw braku zaliczenia semestru. Na kształt opisywanej tu instytucji składają się także inne przepisy umieszczone w różnych miejscach Regulaminu, które stanowić będą niewątpliwe dopełnienie prowadzonych rozważań. Najważniejsze z nich
wskazują organ odwoławczy od rozstrzygnięć dziekana (§ 1 pkt 5) i określają termin
wniesienia odwołania (§ 43 ust. 4), traktują o organizacji roku akademickiego (§ 7), dotyczą planów studiów i programów kształcenia (§ 10 i n.) oraz kształtują zasady związane z uzyskaniem zaliczeń cząstkowych – zaliczeń przedmiotów (§ 27−35). [PK, ASB]
§ 36. [Okres zaliczeniowy studiów]
Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rada wydziału może postanowić, że
okresem zaliczeniowym jest rok studiów.
I. Zasadniczo okresem rozliczeniowym jest semestr. Jednakże rada wydziału
może ustanowić okresem zaliczeniowym również rok studiów. W przepisie nie zostały
określone formy studiów. Wynika z tego, że semestr (lub rok, jeżeli rada wydziału tak
postanowi) jako okres zaliczeniowy jest właściwy dla wszystkich form studiów dostępnych na UWr, tj. stacjonarnych i niestacjonarnych (zarówno wieczorowych, jak i zaocznych). Przepis ten ustala również zasadę, zgodnie z którą rok akademicki podzielony jest
na semestry. Jeżeli zostałoby ustalone, że okresem zaliczeniowym byłby rok studiów, to
należałoby przyjąć, że wszystkie przepisy Regulaminu dotyczące powtarzania semestru
mają odpowiednie zastosowanie do powtarzania określonego roku nauki, w tym także
wpisu na kolejny rok studiów. W takim przypadku warunkiem wpisu na kolejny rok
studiów byłoby wypełnienie wszystkich warunków przewidzianych na dany rok bez
ustalania, czy określony warunek zgodnie z programem studiów powinien być spełniony
w semestrze zimowym czy letnim. Wprowadzenie określonego sposobu zaliczania semestru lub roku dziekan powinien podać do wiadomości wszystkich studentów najpóźniej do chwili rozpoczęcia roku akademickiego. Student, przystępując do zajęć z określonego przedmiotu, winien mieć pełną świadomość ciążących na nim obowiązków,
włącznie z zasadami zaliczania tego przedmiotu.
Przykładowo § 1 uchwały nr 22/III/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie okresu zaliczeniowego na studiach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii stanowił, że „na
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Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na wszystkich kierunkach i formach studiów
okresem rozliczeniowym jest rok studiów z wyłączeniem 2,5-letnich niestacjonarnych
(zaocznych) studiów drugiego stopnia na kierunku prawo, dla których okresem rozliczeniowym jest semestr”. [UBN]
II. Podstawowym pojęciem wynikającym z redakcji tytułu rozdziału VI jest termin „semestr”. Wyraz ten wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie przymiotnik semestris znaczył tyle, co „półroczny” (por. komentarz do § 7 pkt I). Zgodnie z tą konwencją
semestrem określamy dziś połowę roku akademickiego (Słownik wyrazów obcych PWN,
red. J. Tokarski, Warszawa 1971, s. 675). Obecnie, co wynika z § 7 Regulaminu, rok
akademicki składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego. Prawodawca nie wymaga jednak, aby oba semestry trwały równo po pół roku. Z przywołanych wyżej przepisów wynika ponadto, iż terminy zakończenia semestru zimowego i rozpoczęcia letniego, mają charakter „ruchomy” a ich ustalenie pozostaje rokrocznie w gestii Rektora
Uczelni, który decyzję w tym względzie ogłasza do 30 czerwca po uprzednim porozumieniu się z samorządem studenckim (zob. komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
w Uniwersytecie Wrocławskim). Warto przypomnieć, że semestr obejmuje nie tylko
czas trwania zajęć (co do zasady 15 tygodni), ale także sesję egzaminacyjną, przerwę
semestralną oraz świąteczną. Z tego też powodu w praktyce obserwuje się, iż semestr
zimowy trwa około dwóch miesięcy krócej od letniego, co jest akurat konsekwencją
dłuższej przerwy semestralnej w semestrze letnim. Dlatego definiując semestr ściślej,
należałoby o nim mówić (wbrew łacińskiej konotacji), że stanowi on nie połowę roku
akademickiego, ale jego część. [PK, ASB]
III. Zasadą jest uzyskiwanie zaliczeń w ramach jednego semestru, co oznacza, iż
każdy semestr jest oddzielnym okresem zaliczeniowym. W ramach tego okresu student
winien uzyskać pozytywne oceny, co warunkuje możliwość kontynuowania nauki podczas kolejnej części roku akademickiego, czyli semestru.
Regulamin dopuszcza odstąpienie od wyżej wspomnianej zasady, stanowiąc, że
okres zaliczeniowy może być dłuższy niż semestr i wynosić rok studiów (we Francji
spośród młodzieży wybierającej kształcenie uniwersyteckie prawie połowa nie zdaje
egzaminów na koniec pierwszego roku; zob. A. Napiórkowska, Francuskie uniwersytety
i chciałyby (być lepsze), i boją się, „Gazeta Wyborcza” z 28 lutego 2008 r.). Warto od
razu odnotować, że na gruncie obowiązującego Regulaminu, analogicznie do Regulaminu studiów z 2012 r. wydłużenie okresu zaliczeniowego dotyczyć może nie tylko studentów studiów niestacjonarnych, tj. wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych (§ 8
ust. 1), jak miało to miejsce pod rządami wcześniejszych regulacji, ale wszystkich studentów. Tak więc studenci stacjonarni mają obecnie, obok studentów niestacjonarnych,
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możliwość korzystania z tego typu rozwiązania, które jak pokazuje praktyka akademicka, nie zawsze jest udogodnieniem. [PK, ASB]
IV. Symptomatyczny jest fakt, iż w Regulaminie nie używa się dla określenia
rocznego okresu zaliczeniowego zwrotu „rok akademicki”, a stosuje się termin „rok studiów” (por. § 7 ust. 1 z § 36). W wyniku tego nasuwa się pytanie: czy takie zróżnicowanie należy potraktować jedynie jako niezręczność redakcyjną w tekście Regulaminu, czy
też jest ono działaniem celowym i świadomym? Z uwagi na stosowaną przy dokonywaniu wykładni tekstów prawnych zasadę racjonalności należy uznać, że gdyby uchwałodawca – konstruując treść § 36 – miał na myśli „rok akademicki” użyłby właśnie tego
zwrotu. Skoro go natomiast nie zastosował, oznacza to, że miał na uwadze inny przedział czasu dla ustalenia rocznego okresu zaliczeniowego.
W wyniku zastosowania wykładni systemowej i językowej można stwierdzić, iż
zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu rok akademicki trwa od 1 października
do 30 września następnego roku, a więc obejmuje semestr zimowy i letni (dokładnie
w tej kolejności!). Brak wyjaśnienia w uchwale Senatu UWr tego, co należy rozumieć
pod pojęciem „rok studiów”, daje radzie wydziału możliwość dość swobodnego ukształtowania w tym względzie rocznego okresu zaliczeniowego. Rada może bowiem uznać,
że rok studiów obejmuje dwa kolejno następujące po sobie semestry: zimowy i letni
(wówczas okres zaliczeniowy pokrywać się będzie z rokiem akademickim), tudzież odwrotnie – semestr letni i zimowy.
Na gruncie Regulaminu możliwa jest jeszcze inna interpretacja „roku zaliczeniowego” polegająca na tym, iż okres zaliczeniowy stanowiłby określony rok studiów, np.
drugi. Wówczas to studenci, którzy chcieliby przejść na trzeci rok studiów, zostaliby
zobowiązani do uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów do tej pory wykładanych najpóźniej do zakończenia drugiego roku studiów. Natomiast promocja na lata
wcześniejsze, czyli w tym wypadku na rok drugi, nie wymagałaby od studentów konieczności zdobycia wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów. Wydaje
się jednak, że zastosowanie tego typu wykładni jest w kontekście brzmienia pozostałych
unormowań Regulaminu nieuprawnione. Z przepisów § 37 i 38 wynika bowiem, że
uchwałodawca miał na myśli – w przypadku roku zaliczeniowego – okres trwający dwa
semestry, czyli w sumie rok studiów, a nie konkretny rok studiów (rok drugi, trzeci, etc.),
do którego należy zdobywać zaliczenia. [PK, ASB]
V. Organem, który podejmuje decyzję o wydłużeniu okresu zaliczeniowego, jest
rada wydziału. Uprawnienie tego kolegialnego organu ma charakter fakultatywny –
może on podjąć stosowną uchwałę, ale nie musi. Regulamin nie formułuje tutaj żadnych przesłanek, kiedy można lub należy odstąpić od zasady w postaci semestralnego
uzyskiwania zaliczeń. Z tego powodu kompetencja rady cechuje się uznaniowością
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i w zależności od okoliczności, które członkowie rady uznają za istotne, stosowne postanowienie może być uchwalone.
Wydaje się, że podstawę do wydłużenia okresu zaliczeniowego może stanowić
specyficzny plan zajęć, tj. taka sytuacja, w której przeważać lub występować będą
przedmioty dwusemestralne, kończące się egzaminem dopiero po zakończeniu kolejnego (drugiego w kolejności) semestru. Aby uniknąć takiego wydłużania okresu zaliczeniowego zaleca się, aby przedmioty były jednosemestralne. Stąd też przedmioty, których program jest bardzo obszerny i wykładany dotychczas w ciągu nawet kilku lat
studiów, dzieli się na części, których opanowanie jest sprawdzane po każdym semestrze. [PK, ASB]
VI. Uzyskiwanie zaliczeń w ramach jednego semestru pozwala na cykliczne
sprawdzanie postępów, jakie czynią studenci. Rozwiązanie to sprzyja systematyczności
w uczeniu się, ogranicza również możliwość pojawiania się zaległości. Skoro wiedza
studenta jest regularnie poddawana weryfikacji, to można oczekiwać, że sami zainteresowani będą z identyczną regularnością kontynuowali proces zdobywania wiedzy.
Tytułem przykładu regulacji w zakresie wydłużenia okresu zaliczeniowego jest
obecnie obowiązująca uchwała nr 99/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie okresu
zaliczeniowego na studiach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Przepis
tej uchwały ustanawia zasadę, iż na Wydziale okresem rozliczeniowym jest rok studiów
na wszystkich kierunkach (prawo, administracja i ekonomia) i formach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych). Wyjątek
dotyczy jedynie 2,5-letnich niestacjonarnych (zaocznych) studiów drugiego stopnia na
kierunku prawo, dla których okresem rozliczeniowym jest semestr. [PK, ASB]
VII. Procedurę podejmowania uchwał przez organy kolegialne Uniwersytetu
Wrocławskiego zawiera załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowany „Zasady działania organów kolegialnych Uniwersytetu i ich komisji” (zob. obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego). Postępowanie w sprawie wydłużenia okresu zaliczeniowego nie różni się od podejmowania rozstrzygnięć
w innych sprawach.
Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala dziekan. Posiedzenie to
obejmuje sprawy:
1) wynikające z bieżącej pracy organu kolegialnego, zaproponowane przez dziekana;
2) określone przez radę wydziału na jego poprzednich posiedzeniach;
142

VI. Przejście na wyższy semestr, powtarzanie zajęć lub semestru

3) zgłoszone dziekanowi w pisemnym wniosku złożonym przez co najmniej 1/5
członków rady wydziału;
4) zgłoszone dziekanowi w pisemnym wniosku uzgodnionym z przedstawicielami
danej grupy pracowniczej, studentów lub doktorantów.
Rada wydziału może umieścić w porządku obrad sprawy wniesione przez członków tego organu nieobjęte projektem porządku obrad (§ 3 ust. 5 załącznika nr 4 do
Statutu).
Możliwe jest również wydłużenie okresu zaliczeniowego podczas nadzwyczajnego posiedzenia rady wydziału. Dziekan zwołuje takie posiedzenie na żądanie co najmniej 1/3 członków rady wydziału na podstawie pisemnego wniosku złożonego dziekanowi albo czyni to z własnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przypadkach (§ 4
ust. 1–2 załącznika nr 4 do Statutu).
Teoretycznie możliwe jest głosowanie tajne nad wspomnianą uchwałą (na wniosek członka rady wydziału, poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków rady
wydziału obecnych na posiedzeniu), ale ponieważ zasadą jest głosowanie jawne, to raczej w tym trybie dojdzie do wydłużenia okresu zaliczeniowego (§ 5 ust. 2 pkt 3 w zw.
z § 1 załącznika nr 4 do Statutu).
Uchwały podejmowane przez radę wydziału są jawne dla członków społeczności
akademickiej Uniwersytetu. Dziekani podpisują je i podają do publicznej wiadomości
na odpowiedniej stronie internetowej (§ 5 ust. 6 i ust. 7 załącznika nr 4 do Statutu). [PK,
ASB]
VIII. Rada wydziału podejmuje uchwałę o rocznym okresie zaliczeniowym studiów bezwzględną większością głosów. Pojęcie „bezwzględnej większości głosów” nie
zostało w załączniku nr 4 do Statutu zdefiniowane. „Najbardziej rozpowszechniony sposób jej rozumienia wyrażany jest formułą 50% + 1 głosów. Oznacza ona, że za wnioskiem, którego uchwalenie wymaga bezwzględnej większości głosów, musi być oddanych o jeden głos więcej niż wynosi połowa ważnie oddanych głosów. Stosowanie tej
reguły nie budzi zastrzeżeń w przypadkach, gdy suma ważnie oddanych głosów jest
parzysta. Zastosowanie formuły «połowa plus jeden ważnie oddanych głosów» daje zawsze wynik przeważający połowę oddanych ważnie głosów najbliższy tej połowy,
a równocześnie przewyższającej ją o cały głos. Suma zaś głosów liczonych, jako oddanych za wnioskiem i przeciw niemu, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się jest
zawsze równa liczbie ważnych, oddanych głosów. […] W przypadkach jednak, gdy liczba ważnie oddanych głosów jest nieparzysta, zastosowanie formuły 50% + 1 ważnie
oddanych głosów nie prowadzi do tak jednoznacznych wyników. Połowa ważnie oddanych głosów przy liczbie nieparzystej wynosi liczbę kończącą się ułamkiem, wobec tego
i liczba głosów przewyższająca tę połowę o jeden kończy się ułamkiem. Zwolennicy tej
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metody ustalania bezwzględnej większości głosów przyjmują za oczywiste, iż przewaga
głosów nie może być liczona w ułamku i wobec tego wymaganą liczbę głosów należy
zaokrąglić do całości” (uchwała TK z dnia 20 września 1995 r., W 18/94, Dz. U. Nr 114,
poz. 556). Wobec tych wątpliwości Trybunał Konstytucyjny w przywołanej uchwale
ustalił powszechnie obowiązującą wykładnię terminu „bezwzględnej większości głosów”, wskazując, że taka większość „oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy
pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się”.
[PK, ASB]
IX. Regulamin nie wprowadza wprost żadnego ograniczenia czasowego w zakresie podjęcia uchwały, której przedmiotem jest wydłużenie okresu zaliczeniowego. Pewne wątpliwości w tym względzie mogą się jednak nasuwać w kontekście analizy rozdziału III zatytułowanego „Organizacja roku akademickiego”, gdzie przepisy stanowią,
iż czas trwania zajęć w semestrze może być zmieniony przez Rektora przed rozpoczęciem semestru, a szczegółową organizację roku akademickiego organ ten powinien
ogłosić do 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego (§ 7 ust. 3–4). Innymi słowy,
studenci winni posiadać informacje dotyczące trwania zajęć i układu semestru przed
rozpoczęciem roku akademickiego. Czy analogiczne twierdzenie można sformułować
w odniesieniu do wydłużonego okresu zaliczeniowego, tzn. czy informacja o tym, że
okresem zaliczeniowym będzie rok studiów winna być uchwalona i ogłoszona przed
rozpoczęciem danego roku studiów? W świetle literalnej wykładni § 36 Regulaminu –
wobec braku terminu ograniczającego podjęcie uchwały – należy na wyżej postawione
pytanie odpowiedzieć negatywnie. Twierdzenie to wzmacniają wcześniejsze ustalenia,
że rok akademicki nie jest czasowo tożsamy (choć może być) z rokiem studiów. Należy
podnieść, że wydłużenie okresu zaliczeniowego nie jest instytucją stworzoną po to, aby
„utrudnić życie” studentom, ale zupełnie przeciwnie − skonstruowaną w celu pomocy
w uzyskaniu zaliczeń. Dlatego też ewentualne zmiany dotyczące okresu zaliczeniowego
mogą być, po pierwsze – uchwalane w trakcie jego trwania, po drugie – mogą polegać
wówczas wyłącznie na wydłużeniu okresu zaliczeniowego.
Powyższej tezy nie przekreśla również brzmienie § 20 Regulaminu. Przepis ten
nakazuje jedynie, aby prowadzący zajęcia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru podał
studentom m.in. formę zaliczenia zajęć oraz wymagania, jakie należy spełnić, by uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin. Zatem przywołany przepis zakreśla jedynie termin dla
prowadzącego zajęcia na wskazanie formalnych wymogów zaliczenia (zdania) przedmiotu. Tymczasem ewentualne wydłużenie okresu zaliczeniowego na podstawie § 36
Regulaminu powoduje jedynie zmianę (wydłużenie) terminu zaliczenia, ale w żaden
sposób nie modyfikuje wymogów stawianych studentom, aby uzyskać zaliczenie lub
zdać egzamin. [PK, ASB]
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§ 37. [Zasady zaliczenia i warunkowe zaliczenie semestru/roku]
1. Podstawą zaliczenia semestru (roku) jest zaliczenie modułów zajęć (zajęcia lub
grupy zajęć) przewidzianych w semestralnym (rocznym) planie studiów albo uzyskanie 30 (60) punktów kredytowych za zaliczenie modułów zajęć zgodnie z programem kształcenia lub innych uznanych przez dziekana.
2. Rada wydziału może określić obniżone, minimalne warunki zaliczenia semestru
(roku), w tym minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS.
3. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych
w ust. 1 jest wpisywany na semestr (rok) wyższy, jeżeli spełnił wymagania, w tym
uzyskał niezbędną liczbę punktów ECTS, o których mowa w ust. 2, chyba że złożył
w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze.
4. Studentowi Uniwersytetu Wrocławskiego skierowanemu na studia w uczelni zagranicznej lub w innej polskiej uczelni zalicza się uzyskane w ich trakcie punkty
zgodnie  z zasadami systemu ECTS.
5. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych
osiągnięć, jeśli są wymagane, z wymaganymi wpisami bezzwłocznie po zaliczeniu
ostatniego egzaminu w sesji, a najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia sesji poprawkowej.
6. Semestr (rok) zalicza dziekan. Zaliczenie semestru (roku) uprawnia studenta do
wpisania na semestr (rok) wyższy.
7. Niespełnienie warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych jest traktowane jako brak postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia z listy studentów.
I. Za moduły niezbędne do zaliczenia semestru (roku) uznane są nie tylko te ujęte
w planie studiów, ale również takie, które student realizuje w uczelni przyjmującej.
Otrzymanie 30 (60) punktów kredytowych na uczelni przyjmującej za realizowane tam
moduły, na podstawie decyzji dziekana, uznane jest za zaliczenie semestru (roku) na
uczelni macierzystej. Student UWr studiujący na uczelni zagranicznej lub innej polskiej
uczelni uzyskuje zaliczenie punktów w nich otrzymanych zgodnie z zasadami systemu
ECTS. Uregulowanie to jest słuszne, sprzyja pogłębianiu wiedzy naukowej i współpracy
z zagranicznymi i krajowymi placówkami naukowymi oraz zapewnia nieprzerwaną
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kontynuację studiów osobom skierowanym na uczelnie przyjmujące. Student, który zaliczył semestr (rok) na uczelni przyjmującej, nie musi powtarzać tego semestru (roku) na
uczelni macierzystej. [UBN]
II. Przepis ten ma charakter dyscyplinujący studentów oraz określający porządek
związany z zaliczeniem semestru. Jeżeli indeks i karta okresowych osiągnięć są wymagane, to student ma obowiązek uzyskania wpisów. Jest to niezbędne do zaliczenia semestru (roku). Zaliczający i egzaminator wpisują w nich ocenę słownie (w pełnym brzmieniu lub skrócie)i liczbowo wraz ze złożeniem podpisu i oznaczeniem daty. Oceny te
wpisywane są także do protokołów zaliczeń lub egzaminów, które następnie przekazywane są do dziekanatów w terminach wskazanych przez dziekana. Student ma obowiązek przekazać do dziekanatu indeks i kartę zobowiązań, jeżeli są wymagane, bezzwłocznie po uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, nie później jednak niż w ciągu
3 dni roboczych od zakończenia sesji poprawkowej, niezależnie od wyników uzyskanych przez studenta w danym semestrze. Wpisy w protokołach, kartach okresowych i indeksach są podstawą do zaliczenia semestru przez dziekana i wpisania studenta na semestr wyższy, o którym mowa w § 37 ust. 6 Regulaminu. Semestr (rok) jest zaliczony,
gdy student uzyska 30 (60) punktów kredytowych. [UBN]
III. Przepis ust. 2 zawiera delegację dla rady wydziału do wydania uchwały przewidującej niższe niż określone w Regulaminie warunki wymagane do zaliczenia semestru lub roku. Przejawiać się to może przede wszystkim w wyznaczeniu mniejszej liczby
przedmiotów do zaliczenia. Ponadto rada wydziału może obniżyć liczbę punktów ECTS
wymaganych do zaliczenia semestru lub roku. Przykładem regulacji w zakresie przejścia studenta na rok wyższy z deficytem punktów ECTS w danym semestrze (roku) jest
uchwała nr 65/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zasad i warunków zaliczenia semestru
(roku) na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz w innych sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego. [UBN]
IV. Punty ECTS zostały zdefiniowane w Europejskim Systemie Akumulacji
i Transferu Punktów Zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 18d PSW).
Punkty ECTS nie stanowią natomiast miary wysiłku prowadzącego zajęcia przy wykładaniu przedmiotu, ich liczba nie stanowi również o „ważności” (hierarchii) przedmiotu
wśród innych (A. Kraśniewski, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Warszawa 2011,
s. 70).
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W większości europejskich krajów oraz zgodnie z polskimi standardami jeden
punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta. „Liczba godzin pracy studenta
obejmuje udział w różnych formach zorganizowanych przez uczelnię zajęć z udziałem
nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe), ale także czas poświęcony na samodzielne uczenie się – przygotowywanie się do tych zajęć, wykonywanie zadań, które
mogą być realizowane poza uczelnią (np. wykonywanie projektów, przygotowanie esejów), przygotowanie się do kolokwiów i egzaminów, itp. Powinna być szacowana
z uwzględnieniem możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez «przeciętnego» studenta zarejestrowanego na przedmiot” (ibidem, s. 70). [PK, ASB]
V. Każdy przedmiot ma pewną przypisaną wartość punktową. Liczba przedmiotów do zaliczenia w semestrze ustalona w planie studiów winna być taka, aby przypisane
poszczególnym przedmiotom wartości punktowe sumowały się co najmniej do 30. Stąd
też zaliczenie wszystkich przedmiotów, a więc zdobycie regulaminowych 30 (60) punktów ECTS, pozwala na zaliczenie semestru (roku).
Podane tu liczby są konsekwencją brzmienia art. 164a PSW, który stanowi, że do
uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia konieczne jest zdobycie co
najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów
ECTS, jednolitych studiów magisterskich – 300 punktów ETCS, a w systemie studiów
6-letnich – 360 punktów ECTS. Ustawodawca wskazał, że studia licencjackie mogą
trwać co najmniej 6 semestrów, studia drugiego stopnia – 3 semestry (ewentualnie 5
semestrów), a jednolite studia magisterskie – od 9 do 12 semestrów (art. 166 PSW).
Liczba punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru może być jednak
wyższa niż 30. W semestralnym planie studiów liczba przewidzianych przedmiotów do
zaliczenia i przypisana im wartość punktowa może przekraczać 30. Dotyczy to sytuacji,
kiedy np. plan studiów będzie przewidywał, że jednolite studia magisterskie będą prowadzone tylko przez 9 semestrów. W takim wypadku liczba punktów ECTS do zdobycia
w semestrze musi być wyższa niż minimalne 30. W przeciwnym razie przez 9 semestrów zajęć, przy założeniu, że do zaliczenia semestru niezbędne jest zdobycie 30 punktów, student uzyskałby jedynie 270. Tymczasem dla uzyskania dyplomu ukończenia takich studiów koniecznie jest uzyskanie 300 punktów ECTS.
Nie wystarczy tylko zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS do zaliczenia semestru (roku studiów). Konieczne jest, aby były to punkty przewidziane w semestralnym (rocznym) planie studiów. Ten rygorystyczny wymóg łagodzi nieco możliwość
zdobycia wymaganej liczby punktów z innych przedmiotów niż przewidziane planem
studiów, ale takich, które zostaną uznane przez dziekana. [PK, ASB]
VI. Stosownie do brzmienia § 37 ust. 3 i ust. 2 Regulaminu wymagania dotyczące
kontynuowania studiów na semestrze (roku) wyższym, w tzw. trybie warunkowym,
147

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

mogą zostać ukształtowane odmiennie na każdym wydziale. W takim przypadku rada
wydziału powinna ustalić obniżone, minimalne warunki zaliczenia okresu dydaktycznego, w tym minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt tych
punktów.
Dla zilustrowania warto przytoczyć rozwiązania obowiązujące w tej materii na
WPAiE UWr na mocy uchwały nr 102/IX/2015 Rady tego Wydziału z dnia 21 września
2015 r. w sprawie zasad i warunków zaliczenia semestru (roku) na jednolitych studiach
magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przepis § 2 przywołanej uchwały odnosi się do dwóch grup wymogów uszczegółowiających zasady warunkowego zaliczenia okresu dydaktycznego. Pierwszą grupę stanowią
wymogi określone przez Radę Wydziału: 1) obniżona liczba punktów ECTS wymagana
do warunkowego wpisu wynosi odpowiednio: dla semestru (2,5-letnie studia prawa) –
16 punktów ECTS, dla roku – 31 punktów ECTS; 2) dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS wynosi odpowiednio: dla semestru (2,5-letnie studia prawa) – 30 punktów
ECTS, dla roku – 60 punktów ECTS; 3) uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów
z przedmiotów (zajęć) mieszczących się w dopuszczalnym sumarycznym deficycie
punktów ECTS następuje w sesji egzaminacyjnej. Drugą grupę stanowią wymogi spełnione przez studenta: 1) otrzymanie w ostatnim okresie zaliczeniowym co najmniej obniżonej liczby punktów ECTS, 2) jednocześnie nieprzekroczenie dopuszczalnego sumarycznego deficytu punktów ECTS, 3) uzyskanie zaliczenia z seminarium dyplomowego
występującego w danym semestrze (roku). [PK, ASB]
VII. Spełnienie wymogów umożliwiających warunkowe kontynuowanie nauki na
wyższym semestrze (roku) pozwala studentowi na wybór jednej spośród trzech sytuacji
administracyjnoprawnej kształtującej jego prawa i obowiązki: 1) zaakceptowanie wpisu
warunkowego, 2) rezygnacja z niego, 3) uzyskanie zgody na powtórny wpis na ten sam
semestr (rok).
W pierwszej sytuacji zdobycie minimalnej liczby punktów skutkuje z mocy samego prawa wpisaniem studenta na następny semestr bądź rok. Redakcja komentowanego
przepisu – § 37 ust. 3 jednoznacznie wskazuje na formułę działania z urzędu organu
mającego kompetencję do zaliczania okresu dydaktycznego. Prawodawczo organem
tym jest dziekan, a w praktyce prodziekan do spraw studenckich, który został upoważniony do wykonywania kompetencji dziekana w zakresie powierzonych mu spraw,
w tym wydawania decyzji i innych rozstrzygnięć. Przeniesienie na prodziekana kompetencji nie czyni z niego organu administracji uniwersyteckiej, a jedynie pełnomocnika
działającego w imieniu i na rachunek dziekana. Zatem dziekan dokonuje ex officio warunkowego wpisu na kolejny semestr (rok), gdy zaistnieją łącznie trzy przesłanki:
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1) spełniono obniżone, minimalne warunki zaliczenia okresu dydaktycznego, 2) upłynęło 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej, 3) w tym czasie nie wniesiono pisemnej
rezygnacji z kontynuowania studiów na wyższym semestrze.
O ile pierwsza sytuacja wiąże się z bezczynnością studenta, o tyle w przypadku
drugiej, mającej znaczenie prawne dla trzeciej, konieczna jest jego aktywność. Innymi
słowy, jeżeli student rezygnuje z zaliczenia w trybie warunkowym, to powinien złożyć
w terminie 7 dni od dnia zakończenia sesji poprawkowej pisemny wniosek o rezygnacji.
W przeciwnym razie niezłożenie takiego wniosku (bezczynność) będzie skutkowało
przejściem na wyższy semestr w trybie warunkowym. Termin, o którym mowa, ma charakter terminu zawitego i co do zasady jest nieprzywracalny. Upływ tego terminu powoduje wygaśnięcie przysługującego studentowi uprawnienia. Tylko w wyjątkowych okolicznościach jest możliwe przywrócenie terminu; chodzi głównie o nieprzewidziane
zdarzenia losowe, do których zalicza się m.in. chorobę. [PK, ASB]
VIII. Sporną kwestią jest ustalenie, czy pisemna rezygnacja z tzw. zaliczenia
warunkowego skutkuje z urzędu powtórnym wpisem na ten sam semestr (rok), czy konieczne jest jednoczesne złożenie stosownego wniosku. Za pierwszym rozwiązaniem
może przemawiać milczenie prawodawcy w § 37 ust. 3 Regulaminu, które pozwala poszczególnym wydziałom uregulować tę problematyczną materię w różnorodny sposób.
Za drugim natomiast, czyli koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku, świadczą
dwa wyrażenia zastosowane w Regulaminie: „może być powtórnie wpisany” (§ 38
ust. 1) i „otrzymać zgodę na powtórny wpis” (§ 38 ust. 2). Na konieczność wniesienia
wniosku o powtarzanie okresu dydaktycznego wskazuje również możliwość złożenia
pisemnej rezygnacji ze studiów (§ 38 ust. 3). Posiłkując się wykładnią systemową, możemy uznać, że należy opowiedzieć się za drugim rozwiązaniem, to znaczy, za jednoczesnością złożenia dwóch wniosków: o rezygnacji z przejścia na wyższy semestr i o wyrażenie zgody na powtórny wpis na ten sam semestr. Za przyjęciem takiego stanowiska
przemawia także egzemplifikacja komentowanego przepisu pomieszczona w § 2 ust. 3
i ust. 10 uchwały nr 102/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r., z której wynika, że student wnoszący o rezygnację z zaliczenia warunkowego uzyskuje wyłącznie za zgodą dziekana
wpis na powtórny semestr lub rok. [PK, ASB]
IX. Mimo że wnioski określone w § 37 i 38 Regulaminu mają autonomiczny charakter i dotyczą odmiennych kwestii, to w sytuacji złożenia pisemnej rezygnacji z warunkowego kontynuowania studiów w następnym semestrze (roku), pismo to powinno
zawierać wniosek o wyrażenie zgodny na powtórny wpis na ten sam semestr (rok). Dlatego też student niezainteresowany warunkowym przejściem na wyższy semestr, a jednocześnie godzący się na ewentualne powtarzanie okresu dydaktycznego, powinien
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w swoim piśmie zawrzeć oba te wnioski. Przykładowo, nagłówek wniosku zawierający
treść żądania winien uzyskać następujące brzmienie:
„W imieniu własnym, na podstawie § 37 i § 38 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, oświadczam o:
1) rezygnacji z warunkowego kontynuowania studiów w następnym semestrze
(roku)i jednocześnie wnoszę o:
2) wyrażenie zgody na powtórny wpis na ten sam semestr (rok)”.
We wniosku należy zatem dokładnie określić, czego on dotyczy. Żądanie nie musi
wynikać z tytułu wniosku (choć jest to preferowane), ale może zostać zawarte także
w treści uzasadnienia. [PK, ASB]
X. Przepis § 37 ust. 4 Regulaminu stanowi realizację art. 165 PSW. Ustawa ta
nakazuje, aby regulamin studiów uwzględniał przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć. Studentowi
przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni niż macierzysta, z przypisanymi punktami ECTS, zalicza się te zajęcia do osiągnięć uzyskanych w uczelni macierzystej. Dzięki temu student może kontynuować kształcenie w jednostce organizacyjnej uczelni, do
której się przenosi.
Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201,
poz. 1187).
Aby zajęcia mogły zostać przeniesione, konieczne jest spełnienie 4 warunków:
1) student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru;
2) każdy z uzyskanych punktów ECTS zdobytych w ramach studiów w dotychczasowej uczelni odpowiadał średnio 25−30 godzinom pracy studenta. Liczba ta
winna uwzględniać zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę;
3) punkty ECTS zostały przypisane za:
a) zaliczenie zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym
liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk,
b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu
dyplomowego, zgodnie z programem kształcenia;
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4) student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest
przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich
zajęć i praktyk w tej jednostce. [PK, ASB]
XI. Przeniesienie zajęć następuje na wniosek studenta, a nie z urzędu. Z tego
względu student do wniosku winien załączyć dokumentację przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej macierzystej uczelni albo odbytych na innej uczelni, która to dokumentacja zostanie następnie poddana weryfikacji pod kątem możności
przeniesienia zajęć.
Rozstrzygnięcie w sprawie przeniesienia zajęć następuje w formie decyzji. Jest
ona wydawana przez dziekana, zatem do niego winien zostać skierowany stosowny
wniosek. Dziekan podejmuje decyzję po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją,
uwzględniając efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadającym zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia na
konkretnym kierunku studiów. [PK, ASB]
XII. Jeszcze do niedawna nieodłącznym „rekwizytem” studenta, zwłaszcza
w okresie sesji, były klasyczne dokumenty w formie papierowej: indeks i karta okresowych osiągnięć, w których ujawniano wszystkie dokonania naukowe studenta. Dokumenty te stanowiły potwierdzenie uzyskanych zaliczeń i zdanych egzaminów oraz
otrzymanych ocen. Do indeksu i karty wpisów dokonywali poszczególni prowadzący,
stąd stanowiły one dowód również tego, u jakiego pracownika akademickiego student
zaliczał przedmiot. W przeciwieństwie do karty okresowych osiągnięć, która pozostawała w dziekanacie i była, obok protokołów sporządzanych (z egzaminów, ćwiczeń,
etc.) przez prowadzących zajęcia dowodem zaliczenia poszczególnych przedmiotów –
indeks stanowił własność studenta i po ukończeniu studiów pozostawał w jego posiadaniu, zyskując wartość sentymentalną. [PK, ASB]
XIII. Obecnie obowiązek złożenia w dziekanacie przez studenta indeksu oraz
karty okresowych osiągnięć nie ma charakteru powszechnego, a to z uwagi na okoliczność informatyzacji szkolnictwa wyższego. Obserwuje się coraz powszechniej występujące zjawisko odchodzenia od „papierowych” dokumentów i zobowiązanie pracowników akademickich do dokonywania wpisów elektronicznie. Przyjęcie takiego
rozwiązania zwalnia studenta od obowiązku składania w dziekanacie dokumentów,
o których mowa w § 37 ust. 5 Regulaminu. Zarządzenie Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych
z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS ustanawia katalogi
obowiązków dla pięciu kategorii podmiotów związanych z procesem dokumentowania
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okresowych osiągnięć studenta przy wykorzystaniu USOS (por. komentarz do § 34).
Pierwszą grupę stanowią nauczyciele akademiccy, doktoranci i osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych; drugą studenci; trzecią – pracownicy administracji wydziałowej oraz pozawydziałowych jednostek organizacyjnych prowadzących
działalność dydaktyczna; czwartą – służby informatyczne i piątą – kadry Działu Nauczania. [PK, ASB]
XIV. Zwrócić uwagę należy na dwa rodzaje obowiązków studentów skorelowanych z obowiązkami nauczycieli akademickich pomieszczonych w przywołanym zarządzeniu. Pierwszy polega na sprawdzaniu przez studenta uzyskanych ocen na swoim
koncie USOS po ich ogłoszeniu. Prowadzący ćwiczenia lub wykłady niekończące się
egzaminem powinien wprowadzić oceny do USOS (co jest równoznaczne z ich ogłoszeniem) przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Z kolei oceny z egzaminu pisemnego powinny być zamieszczone w USOS przez egzaminatora bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej w 7. dniu od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku egzaminu ustnego w dniu jego przeprowadzenia (§ 2 pkt 9 w zw. z § 1 ust. 2 pkt 1−4 zarządzenia
Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego). Drugi obowiązek studenta to powinność zgłoszenia u prowadzącego zajęcia pisemnej reklamacji (podanie lub e-mail)
co do uzyskanej oceny w USOS (błędnie wpisanej) lub jej braku w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu. Zmiana oceny w złożonym w dziekanacie protokole zaliczenia (ćwiczeń, wykładu) czy też egzaminu dokonywana jest na podstawie
zaakceptowanej przez prowadzącego zajęcia reklamacji (§ 2 pkt 10 w zw. § 1 pkt 5 zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego). Exempli causa, na WPAiE UWr zmiana oceny dokonywana jest na pisemny wniosek zaliczającego lub egzaminatora, zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej na formularzu wniosku
ustalonym przez dziekana w formie zarządzenia (zob. § 2 ust. 4 i ust. 7 uchwały nr 103/
IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych
sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr). [PK,
ASB]
XV. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201,
poz. 1188) dopuszcza dychotomiczną praktykę w sposobie prowadzenia przez uczelnie
dokumentacji przebiegu studiów. Uszczegółowioną podstawą prawną dla funkcjonowania dwutorowego dokumentowania przebiegu studiów jest zarządzenie Nr 150/2013
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim z późn. zm. Zarządzenie to w § 4
152

VI. Przejście na wyższy semestr, powtarzanie zajęć lub semestru

ust. 2 stanowi: „Dokumentowanie przebiegu studiów może być realizowane − zamiast
w indeksie – przy użyciu Systemu USOS. Właściwą w tym zakresie uchwałę podejmuje
rada wydziału, uwzględniając obowiązujące wymogi dokumentowania przebiegu studiów”. Przykładem potwierdzającym takie zróżnicowanie jest WPAiE, na którym stosuje się wyłącznie elektroniczną formę dokumentowania przebiegu studiów, natomiast na
Wydziale Filologicznym równolegle funkcjonuje forma elektroniczna i klasyczna, tzw.
papierowa (zob. uchwałę nr 259/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów I i II stopnia prowadzonych
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego). [PK, ASB]
XVI. Stosownie do brzmienia § 37 ust. 5 Regulaminu, jeżeli student na swoim
wydziale dysponuje indeksem i kartą okresowych osiągnięć, to dokumenty te, wraz
z wymaganymi wpisami, winien złożyć w dziekanacie bezzwłocznie po zaliczeniu ostatniego egzaminu w sesji. Termin „bezzwłocznie” należy rozumieć jako „bez zbędnej
zwłoki”, a więc w pierwszym, możliwym do zrealizowania przez studenta terminie.
W przypadku zaliczenia wszystkich przedmiotów powinno to nastąpić w dniu ogłoszenia wyników ostatniego egzaminu przewidzianego programem sesji.
Jeżeli natomiast student nie zaliczył jakiegoś przedmiotu, to obowiązek złożenia
dokumentów, o którym mowa powyżej, jeszcze się nie aktualizuje. Student ma bowiem
prawo do dwukrotnego zdawania egzaminu, czyli przysługuje mu możliwość podjęcia
kolejnej próby uzyskania zaliczenia w okresie sesji poprawkowej. Dopiero po ogłoszeniu wyników egzaminów poprawkowych (bez względu na ich wynik) pojawia się obowiązek niezwłocznego złożenia indeksu i karty okresowych osiągnięć. Termin ten ma
jednak częściowo charakter instrukcyjny. Student może bowiem naruszyć nakaz bezzwłocznego złożenia dokumentów bez żadnych konsekwencji, byleby dokumenty te zostały złożone najpóźniej w 3. dniu roboczym od zakończenia sesji poprawkowej (zob.
sposoby obliczania terminów – B. Adamiak, Komentarz do art. 57–60, [w:] B. Adamiak,
J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014,
s. 292–306). [PK, ASB]
XVII. Regulamin nie definiuje pojęcia „dni roboczych”. Dlatego dla ustalenia
znaczenia tego wyrażenia, konieczne jest odwołanie się do brzmienia przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, a dokładniej do ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 90). Zgodnie z treścią ustawy dniami wolnymi od pracy oprócz niedziel są: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej
Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 i 26 grudnia. Do kategorii dni wolnych od pracy (ale
mających wymiar wewnętrzny, akademicki) należy zaliczyć również dni rektorskie. Natomiast inne dni, które nie zostały wymienione powyżej, są dniami roboczymi. Tytułem
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uściślenia warto podkreślić, że uprawnienie do stanowienia dni wolnych na Uczelni jest
wyłączną kompetencją Rektora. Dziekan na mocy § 7 ust. 5 Regulaminu może ogłosić
jedynie godziny dziekańskie wolne od zajęć i ewentualnie podjąć decyzję o konieczności ich odrabiania. [PK, ASB]
XVIII. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku, gdy nie
uzyska on zaliczenia semestru (roku) w terminie określonym w § 37 ust. 5 Regulaminu,
tzn. gdy nie złoży wymaganych dokumentów w dziekanacie najpóźniej w 3. dniu roboczym od zakończenia sesji poprawkowej. Z konstrukcji przepisu § 43 ust. 2 pkt 2 Regulaminu wynika jednoznacznie, że decyzja dziekana ma charakter uznaniowy, a nie związany. Organ ten zatem ma możliwość wyboru treści rozstrzygnięcia, co implikuje wybór
konsekwencji prawnych określonych w przywołanej normie wobec studenta – destynatariusza zakładu administracyjnego, jakim jest Uczelnia (por. A. Błaś, Prawne formy
działania administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław
2010, s. 323−328). Użycie przez prawodawcę partykuły „może” oznacza, że w sferze
uznania dziekana będzie się mieścić decyzja o zaliczeniu semestru studentowi, który po
terminie złożył wymagane dokumenty, czy też skreśleniu go z listy studentów. Decyzja
negatywna, dotycząca skreślenia z listy studentów o charakterze konstytutywnym (prawotwórczym) wywoła skutek prawny w postaci zmiany statusu prawnego studenta (rozwiązanie zakładowego stosunku administracyjnoprawnego) z chwilą jej skutecznego
doręczenia (zob. § 52 ust. 4 i ust. 7 Regulaminu, a na temat możności odwołania się od
takiej decyzji zob. uwagi do § 43 Regulaminu). [PK, ASB]
XIX. Po zaliczeniu semestru student jest wpisywany na wyższy semestr przez
dziekana. Wpis ten następuje bez konieczności składania odrębnego wniosku przez studenta. Sama czynność złożenia wymaganych dokumentów wraz z wymaganymi wpisami w przewidzianym Regulaminem terminie (swoisty rodzaj czynności per facta concludentia) zastępuje wniosek o wpis na wyższy semestr. Inna interpretacja byłaby nie
tylko przejawem nadmiernego biurokratyzmu, lecz mogłaby również wywołać szereg
nieporozumień w tym zakresie, ale przede wszystkim byłaby sprzeczna z treścią samego
Regulaminu. Prawodawca bowiem w przepisie pomieszczonym w § 37 ust. 6 Regulaminu wskazuje, iż w komentowanej sytuacji dziekan działa z urzędu, skoro obowiązek ten
wynika z mocy samego prawa. [PK, ASB]
§ 38. [Powtarzanie semestru/roku]
1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych
w § 37 ust. 1 może być powtórnie wpisany na ten sam semestr (rok).
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2. Rada wydziału określa minimalną liczbę punktów kredytowych oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS, jaki student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na semestr (rok). Niespełnienie tego warunku traktowane będzie jako brak postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy
studentów.
3. Student, który spełnił wymagania, o których mowa w ust. 2, jest wpisywany powtórnie na ten semestr (rok), chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji
poprawkowej pisemną rezygnację ze studiów.
4. Student zobowiązany jest zaliczyć moduł zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) niezaliczony w najbliższym z możliwych terminów.
5. Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne
na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne określa Rektor nie później niż do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie kształcenia.
I. Komentowany przepis odnosi się do sytuacji, w której student nie uzyskał zaliczenia zajęć (przedmiotów) przewidzianych w semestralnym (rocznym) planie studiów.
Dotyczy to też przypadku, gdy student nie uzyskał w okresie zaliczeniowym 30 (60)
punktów kredytowych ECTS w ramach semestru (roku) za zaliczenie zajęć (przedmiotów) zgodnie z programem kształcenia, w tym programem (planem studiów) lub innych
punktów ECTS uznanych przez dziekana.
Uchwałodawca w przepisie tym stosuje dwa terminy, z którymi wiążą się odmienne konsekwencje dla sytuacji prawnej studenta. Są nimi „niezadowalające wyniki w nauce” oraz „brak postępów w nauce”.
Wyniki w nauce zakwalifikowane zostaną jako niezadowalające, gdy student nie
spełni warunków zaliczenia semestru (roku), określonych w § 37 ust. 1 Regulaminu. Ma
to miejsce wtedy, gdy nie zaliczy on wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć
(przedmiotów) albo nie uzyska wymaganych 30 lub 60 punktów kredytowych, ale zdobędzie pewną minimalną liczbę punktów kredytowych i nie przekroczy dopuszczalnego
sumarycznego deficytu punktów zaliczeniowych ECTS określonych przez radę wydziału. Innymi słowy, wyniki w nauce studenta, określone liczbą zdobytych punktów ECTS,
muszą się uplasować „w widełkach” wyznaczonych minimalną liczbą punktów kredytowych a liczbą 30 (60) punktów warunkującą zaliczenie semestru (roku studiów).
Zdobycie minimalnej liczby punktów kredytowych, czyli osiągnięcie niezadowalających wyników w nauce, daje studentowi możliwość kontynuowania nauki w dwóch
trybach:
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1) otrzymania zgody na powtórny wpis na ten sam semestr (rok) – § 38 ust. 1 Regulaminu,
2) uzyskania warunkowego wpisu na semestr (rok) wyższy – § 37 ust. 3 Regulaminu.
W pierwszym przypadku, tj. w trybie powtarzania zajęć, student kontynuuje naukę na tym samym semestrze (roku) co dotychczas, w wyniku czego studia ukończy
w terminie wydłużonym o powtarzany okres. Taki scenariusz dotyczyć będzie studentów mających poważne zaległości w nauce, którym kontynuowanie nawet wybranych
przedmiotów na semestrze (roku) wyższym mogłoby sprawić kłopoty związane z zaliczeniem powtarzanych przedmiotów.
W drugim przypadku, tj. w trybie warunkowym, student może kontynuować studia na semestrze (roku) wyższym bez żadnych ograniczeń. Jego status w zasadzie nie
będzie się różnił od statusu studenta, który bezwarunkowo uzyskał wpis na kolejny semestr (rok) studiów, gdyż jest on tak samo zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na wyższym semestrze (roku). Wydaje się, że możliwość studiowania w trybie warunkowym jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które nie
mają wielu zaległości i będą w stanie je nadrobić. Ponadto tryb ten daje sposobność
ukończenia studiów wyższych w przewidzianym programem studiów terminie. [PK,
ASB]
II. Pewne problemy może rodzić ustalenie, czy wyrażenie zgody na powtórny
wpis na ten sam semestr (rok) następuje z urzędu w wyniku zdobycia minimalnej liczby
punktów kredytowych oraz nieprzekroczenia dopuszczalnego łącznego deficytu punktów ECTS, czy też konieczne jest – mimo spełnienia powyższych warunków – złożenie
odpowiedniego wniosku. Za wszczęciem ex officio przemawia okoliczność, iż Regulamin nie wskazuje wprost organu, do którego należałoby skierować taki wniosek, a jednie czyni to w sposób pośredni (zob. § 52 ust. 1). Natomiast o konieczności wniesienia
odpowiedniego wniosku świadczy użycie przez uchwałodawcę terminu „może”, to znaczy, że po spełnieniu wymagań określonych w § 38 ust. 2 Regulaminu, student może, ale
nie musi uzyskać zgody na powtarzanie semestru (roku). O braku „automatyzmu” w tym
zakresie świadczy również to, że na powtarzanie roku potrzebna jest „zgoda”. Tym samym sytuacja takiego studenta poddawana jest pewnej ocenie (weryfikacji) pod względem wymogów jakościowego kształcenia i uwarunkowań osobistych. Ponieważ student
nie musi być zainteresowany kontynuacją studiów w formie powtarzania semestru
(roku), to należy wykluczyć „automatyzm” w uzyskaniu takiego uprawnienia. Świadczy
o tym dyspozytywny charakter przepisu pomieszczony w § 38 ust. 3 Regulaminu, z którego wynika, że student zostaje wpisany powtórnie na ten sam semestr (rok), o ile nie
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złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemnej rezygnacji ze studiów.
Przywołana argumentacja uprawnia do zajęcia stanowiska, iż zdobycie minimalnej liczby punktów kredytowych (na WPAiE wynosi: dla semestru – 7 punktów ECTS,
dla roku – 14 punktów ECTS. Zob. § 2 ust. 11 przywołanej uchwały nr 102/IX/2015
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
21 września 2015 r.) nie jest wystarczającą przesłanką do uzyskania powtórnego wpisu
na ten sam semestr (rok). Konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez studenta.
Kwestia jest jednak sporna i dopiero praktyka pokaże, jak będzie rozwiązywana
we wszystkich jednostkach dydaktycznych Uczelni. W tym miejscu warto skierować
uwagę de lege ferenda, aby uchwałodawca, dokonując nowelizacji Regulaminu, kwestię
tę jednoznacznie doprecyzował, choćby w celu uniknięcia odmiennych interpretacji tej
normy na poszczególnych wydziałach.
Żadnych wątpliwości nie ma natomiast w przypadku ubiegania się o warunkowy
wpis na kontynuowanie studiów w następnym semestrze (roku) – § 37 ust. 3 Regulaminu. Przepis ten expressis verbis wskazuje, że student „jest wpisywany” na semestr (rok)
wyższy, a zatem wprowadzono zasadę wszczęcia postępowania z urzędu, a wykluczono
formułę wnioskowości, czyli zrezygnowano z konieczności złożenia odpowiedniego podania przez studenta o wpis na wyższy semestr z deficytem punktowym (więcej na temat
trybu warunkowego zob. uwagi do § 37 ust. 3 Regulaminu). [PK, ASB]
III. Wniosek o powtarzanie okresu dydaktycznego należy złożyć w dziekanacie
w formie pisemnej. Powinien on być podpisany przez wnoszącego i zawierać obowiązkowo następujące informacje: dane personalne, kierunek, rok studiów, numer albumu,
adres korespondencyjny, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Ponadto we
wniosku student określa, czego to pismo dotyczy, tj. zgody na powtórny wpis na ten sam
semestr (rok), wskazuje adresata, a także czyni zadość innym wymogom określonym
w przepisach szczególnych. Dziekanat jest zobowiązany potwierdzić wniesienie wniosku na żądanie studenta, stąd zaleca się jego przygotowanie w dwóch egzemplarzach:
dla dziekana i dla studenta (zob. komentarz do § 52).
W uzasadnieniu wniosku o wyrażenie zgodny na powtórny wpis na ten sam semestr (rok) należy wskazać liczbę punktów kredytowych zdobytych przez studenta, która powinna być równa (bądź wyższa) od liczby punktów kredytowych ustalonych przez
radę wydziału, i załączyć w miarę możliwości stosowne dowody. Nie trzeba wskazywać
uchwały rady wydziału, gdyż jest to dokument korzystający z tzw. notoryjności, a zatem
znany dziekanowi z urzędu. Nadto można podać przyczyny i rodzaj zaległości oraz je
należycie uzasadnić i udowodnić za pomocą stosownych dokumentów. Przykładowymi
przyczynami mogą być: choroba studenta lub osoby bliskiej, konieczność sprawowania
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opieki nad członkiem rodziny lub osobą bliską, problemy finansowe i konieczność podjęcia w związku z tym pracy.
Adresatem wniosku jest dziekan, który wydaje decyzję w sprawie powtórnego
wpisu na ten sam semestr (rok). Decyzja ta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona na piśmie i skutecznie doręczona. Kwestię doręczeń regulują art. 39−49 KPA
w rozdziale 8 – „Doręczenia”. Dziekan, podejmując decyzję, powinien brać pod uwagę
powody powstałych zaległości oraz ich rodzaj (brak pozytywnej oceny z ćwiczeń, egzaminu czy też z zajęć innego rodzaju), w czym mieści się także liczba niezaliczonych
zajęć.
Dziekan, w odpowiedzi na wniosek studenta, może wydać trzy różne decyzje:
1) uwzględnić wniosek studenta w całości, a więc rozstrzygnąć sprawę zgodnie
z prośbą sformułowaną we wniosku;
2) przychylić się do treści wniosku jedynie częściowo. Na przykład student składa
pisemne oświadczenie o rezygnacji z warunkowego wpisu na semestr (rok) wyższy wraz z dodatkowym wnioskiem o wyrażenie zgody na powtórny wpis na ten
sam semestr (rok) z prośbą o możliwość zaliczenia wybranego przedmiotu na semestrze (roku) wyższym. W takim wypadku dziekan może wyrazić tylko zgodę
na powtórny wpis na ten sam semestr (rok) bez prawa do kontynuacji studiów na
semestrze (roku) wyższym w zakresie wybranego przedmiotu (zob. § 2 ust. 3
przywołanej uchwały nr 102/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r.);
3) odrzucić wniosek studenta w całości. Może się tak zdarzyć w sytuacji, gdy dziekan stwierdzi brak postępów w nauce. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia będzie decyzja o skreśleniu studenta z listy studentów. [PK, ASB]
IV. Ćwiczenia powinny być zaliczone przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej
(zob. komentarz do § 28 ust. 1). Obowiązek zaliczenia ćwiczeń w najbliższym z możliwych terminów zostanie spełniony, jeśli student uzyska zaliczenie w czasie ustalonym
przez prowadzącego dla danej grupy ćwiczeniowej. Możliwe jest także, choć nieobowiązkowe, podjęcie próby zdobycia zaliczenia w terminie wcześniejszym, po dokonaniu
stosownych ustaleń z prowadzącym zajęcia ćwiczeniowe. Wystąpienie przez studenta
z takim wnioskiem jest dla prowadzącego wiążące, jednak o formie i terminie decyduje
ostatecznie prowadzący zajęcia, chyba że dziekan postanowi inaczej (zob. komentarz do
§ 28 ust. 6).
Wykłady niekończące się egzaminem zalicza się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Natomiast egzaminy są przeprowadzane w czasie sesji i dlatego w tym okresie roku akademickiego student powtarzający przedmiot powinien go zaliczyć. Możliwe
jest wystąpienie do egzaminatora o wyznaczenie terminu wcześniejszego niż czas sesji.
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Za dopuszczalne, choć nieprzewidziane w Regulaminie, można uznać indywidualne lub
zbiorowe wystąpienie w tej sprawie grupy studentów wnioskujących o wyznaczenie
wspólnego dla nich, wcześniejszego terminu egzaminu. Należy jednak stwierdzić, że
wniosek taki nie jest w żaden sposób wiążący dla wykładowcy, bez względu na liczbę
podpisów popierających takie wystąpienie czy inne okoliczności uzasadniające wniosek. Zatem wyłącznie od wykładowcy zależy, czy egzamin zostanie przeprowadzony
wcześniej i w jakim to nastąpi terminie. Przedmiot powtarzany zalicza się według zasad
ogólnych, unormowanych w rozdziale V Regulaminu (zob. komentarz do § 27–35). [PK,
ASB]
V. Powtarzanie zajęć jest odpłatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. Komentowany przepis dotyka budzącego wiele emocji zagadnienia związanego z ponoszeniem opłat za studia. Przepis art. 70 ust. 2 Konstytucji RP stanowi bowiem: „Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie
niektórych usług edukacyjnych przez szkoły wyższe za odpłatnością”. Zdanie drugie
przepisu konstytucyjnego sugeruje, że bezpłatność nauki w publicznych uczelniach
wyższych nie ma charakteru absolutnego i nieograniczonego. Zatem w Polsce ustrojodawca nie gwarantuje możliwości kontynuowania bezpłatnej nauki każdej osobie spełniającej formalne warunki do studiowania w szkole wyższej. Z tego względu „dostęp do
bezpłatnych studiów w publicznych szkołach wyższych musi być więc z natury rzeczy
limitowany i uwzględniać realne możliwości determinowane stanem finansów publicznych państwa” (wyrok TK z dnia 8 listopada 2000 r., SK 18/99, OTK ZU 2000, nr 7,
poz. 258). Proces edukacji generuje bowiem pewne koszty, które będą pokrywane przez
podatników albo zainteresowanych zdobywaniem wiedzy studentów czy ich rodziców.
Brak odpłatności za studia nie jest praktykowany nawet w krajach znacznie lepiej rozwiniętych gospodarczo od Polski.
Odpłatności za naukę nie można jednak ustalać dowolnie. Jej wysokość musi mieścić się między kwotą, która zostałaby odczytana jako stworzenie „zapory ekonomicznej” dla pewnych kategorii osób gorzej sytuowanych zamierzających studiować na danej uczelni a kosztami ponoszonymi przez samą uczelnię związanymi z pokryciem
niezbędnych wydatków na jej funkcjonowanie. Publiczna szkoła wyższa, świadcząc odpłatnie usługi dydaktyczne, nie może także przekształcić się w instytucję komercyjną,
a więc w pełni podporządkowaną prawom rynku i nastawioną na zysk, ponieważ jej
podstawowym celem jest rzeczywiste zaspokajanie potrzeb społecznych związanych
z zapewnieniem dostępu do studiów osobom zainteresowanym.
Analiza formuły konstytucyjnej prowadzi do wniosku, że bezpłatność nauki w publicznej szkole wyższej stanowi zasadę, od której dopuszczalne są jednak pewne wyjątki.
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„Wyjątkowy charakter odpłatności za niektóre usługi edukacyjne przejawiać się może
w dwóch aspektach:
– po pierwsze, w aspekcie ilościowym – bezpłatne nauczanie, stanowiąc zasadę
konstytucyjnie gwarantowaną, musi jako takie pozostawać w publicznej szkole wyższej
podstawową (dominującą) formą kształcenia studentów (nie można wszak sensownie
mówić o zasadzie, jeśli naruszone byłyby w istotnym stopniu proporcje pomiędzy studiującymi w formule nieodpłatnej i odpłatności, na niekorzyść tych pierwszych);
– po drugie, w aspekcie przedmiotowym – wyjątkowość odpłatności za niektóre
świadczenia edukacyjne wymaga, by znajdowała ona zastosowanie jedynie w odniesieniu do niektórych rodzajów kształcenia w szkole wyższej (określonych zajęć lub typów
studiów), nie może więc polegać na wprowadzeniu odpłatności w ramach wszystkich
istniejących typów studiów w szkole wyższej, choćby kwotowo zminimalizowanej
i równo rozłożonej na wszystkie kategorie studentów” (wyrok TK z dnia 8 listopada
2000 r., SK 18/99, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 258).
Ustawą, która konkretyzuje ogólne postanowienia Konstytucji, jest PSW. Zgodnie z jej brzmieniem w art. 99 ust.1 „Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych
studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) prowadzeniem studiów w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających”. [PK,
ASB]
VI. Szkoły wyższe charakteryzują się pewną autonomią (zob. M. Masternak-Kubiak, Autonomia szkół wyższych na gruncie Konstytucji RP, [w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław 2007, s. 13
i n.), dzięki czemu mają możliwość m.in. samodzielnego ustalania wysokości opłat za
zajęcia dydaktyczne prowadzone dla studentów. Zasady wnoszenia opłat za studia pomieszczone są w zarządzeniu Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
31 marca 2015 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016, a mówiąc jeszcze ściślej − w załącznikach do powyższego zarządzenia (por. także zarządzenie Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
26 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016).
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Warto przypomnieć, że treść norm regulaminowych powinna w jak największym
stopniu opierać się czynnikowi czasu, bo wzmacnia to autorytet tego aktu prawnego,
a także sprzyja poznaniu i stosowaniu jego norm przez studentów. Kwestie związane
z wysokością opłat nie należą jednak do materii stabilnych, dlatego regulowane są
w drodze zarządzenia Rektora, co umożliwia ich częste modyfikacje. Przepis § 38 ust. 5
Regulaminu zdaje się nawet sugerować, że wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne winna być ustalana corocznie, nie później niż do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie kształcenia. Tezę tę potwierdza uchwała Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. W § 2 statuuje ona zasadę ustalania wysokości opłat
za usługi edukacyjne na każdy kolejny rok akademicki. [PK, ASB]
VII. Wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz na studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce określają obecnie załączniki nr 1–11 do niniejszego zarządzenia. Na tej podstawie za
powtarzanie jednej godziny zajęć studenci wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez
wydziały, która w roku akademickim 2015/2016 plasuje się, w zależności od wydziału,
w przedziale od 7 zł do 19 zł (m.in. Wydział Chemii – 10 zł, Wydział Fizyki i Astronomii – 7 zł, Wydział Matematyki i Informatyki – 9 zł, Wydział Nauk Biologicznych – 19
zł, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – 15 zł, Wydział Filologiczny –
11 zł, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska – 16 zł, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 13 zł).
W załączniku nr 13 do zarządzenia Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. ustalono trzy stawki opłat za powtarzanie zajęć, różnicując ich wysokość w zależności od kategorii zajęć. Pierwsza z nich wynosi 5 zł za godzinę powtarzanych zajęć dydaktycznych z języka obcego. Taka sama wysokość opłaty
obowiązuje za każdą godzinę zajęć dodatkowych nieobjętych planem studiów z języka
obcego. Druga stawka dotyczy powtarzania zajęć przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli oraz zajęć nieobjętych planem studiów realizowanych w Centrum
Edukacji Nauczycielskiej. Każda godzina powtarzanych zajęć dydaktycznych „kosztuje” studenta 9 zł. Trzecia określa wysokość opłat za powtarzane zajęcia z wychowania
fizycznego i wynosi 8 zł za godzinę zajęć. [PK, ASB]
VIII. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach reguluje przywołana uchwała Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. Uchwała ta określa w § 4–5 sposób obliczania wysokości opłaty ponoszonej
przez studentów: 1) reaktywowanych na podstawie § 44 ust. 2−6 Regulaminu, 2) warunkowo kontynuujących studia. W przypadku reaktywacji studiów niestacjonarnych
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wysokość opłaty za semestr (rok), na który student jest wpisywany, ustala się w decyzji
dziekana uwzględniającej przedmioty uznane za zaliczone oraz przedmioty do uzupełnienia. Dziekan, określając wysokość opłat, bierze pod uwagę obowiązujące stawki za powtarzanie zajęć ustalone w zarządzeniu Rektora. Podobnie rzecz się ma, kiedy student
warunkowo kontynuuje studia stacjonarne bądź niestacjonarne. Dziekan winien się tu
kierować wysokością stawek obowiązujących za powtarzanie zajęć. Zauważmy jednak,
że uchwała nie wymaga kategorycznie ustalenia wysokości tych opłat w kwocie identycznej jak za powtarzanie zajęć, ale stosuje zwroty dopuszczające pewną korektę tych stawek. Użyte sformułowania: „branie pod uwagę” czy „kierowanie się” dają zatem dziekanowi pewne pole do modyfikacji wysokości opłat za reaktywację i warunkowy wpis na
wyższy semestr w rozsądnych granicach, nieodbiegających zanadto od wysokości opłat
za powtarzanie zajęć. [PK, ASB]
IX. Z brakiem postępów w nauce mamy do czynienia w dwóch przypadkach:
1) gdy student nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku), o których mowa
w § 37 ust. 1 w zw. z § 38 ust. 2 Regulaminu, a liczba uzyskanych punktów kredytowych jest niższa od liczby punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać,
aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na semestr;
2) gdy student nie spełnił warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na
wyższym semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych – § 37
ust. 7 Regulaminu.
Konsekwencją stwierdzenia braków postępów w nauce może być skreślenie z listy studentów. Decyzja taka ma charakter fakultatywny, a zatem może, ale nie musi zostać wydana. Rozstrzygnięcie należy tu do dziekana, który jest do tego umocowany na
podstawie § 43 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. Regulacje PSW pozwalają dziekanowi delegować swoje kompetencje i upoważnić innych pracowników wydziału do wydawania rozstrzygnięć. Zatem, w ramach procesu dekoncentracji wewnętrznej, funkcjonującego
z powodów prakseologicznych w zasadzie na każdej uczelni publicznej, decyzję taką
wydaje prodziekan do spraw studenckich (na temat dekoncentracji wewnętrznej zob.
hasło opracowane przez J. Bocia, [w:] Słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław
2005, s. 75−77). Decyzja ta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona na piśmie
i skutecznie doręczona, o czym stanowi § 52 ust. 4 Regulaminu (kwestię doręczeń reguluje ustawa KPA w rozdziale 8 – „Doręczenia”). Nadto winna być podpisana przez prodziekana z podaniem danych wskazujących na istnienie upoważnienia. W przeciwnym
razie może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji ze względu na naruszenie przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 KPA).
Decyzja o skreśleniu z listy studentów jest decyzją administracyjną. Z tego
względu organ uczelni (w tym wypadku dziekan) zobowiązany jest, wydając takie
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rozstrzygnięcie, powołać się na podstawę ustawową. „Inaczej decyzja administracyjna
nie czyni zadość wymogom art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, co może
powodować jej wadliwość. Stanowisko takie znajduje również poparcie w wyrokach
NSA, który już w 2002 r. stwierdził: „«Akt normatywny, niestanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa, nie może być podstawą decyzji organu administracji
państwowej» (ISA 2453/00); «Podstawą materialną decyzji może być jedynie przepis
prawa powszechnie obowiązującego (II SA 2747/00)»” (M. Chałupka, Studenci: skreślenie przez przeoczenie, „Rzeczpospolita” z 31 maja − 1 czerwca 2008 r., s. C7).
Zatem podstawą prawną skreślenia z listy studentów będzie PSW, mówiąc ściślej
art. 190. „W decyzji o skreśleniu należy wskazać konkretny punkt z art. 190 ustawy, bo
samo wskazanie numeru artykułu nie jest określeniem podstawy prawnej, ale co najwyżej zbioru je zawierającego” (ibidem, s. C7). W omawianym przypadku będzie to art. 190
ust. 2 pkt 1 PSW. Z kolei w uzasadnieniu decyzji należy powołać także odpowiedni przepis Regulaminu (ibidem, s. C7), czyli komentowany tu § 38 ust. 2 lub § 37 ust. 7, które
dookreślają przyczynę skreślenia z listy studentów. Brak zawarcia w decyzji o skreśleniu powyższych podstaw prawnych może w rezultacie doprowadzić do stwierdzenia wadliwości wydanej w taki sposób decyzji i umożliwić studentowi dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych z tego tytułu. [PK, ASB]
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§ 39. [Zmiana kierunku, specjalności lub formy studiów]
1. Po zaliczeniu 2 semestrów realizowanych studiów pierwszego lub drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w ramach możliwości określonych przez
jednostkę dydaktyczną, student może w obrębie Uczelni:
1) przenieść się na inny kierunek studiów lub specjalność;
2) na zasadach określonych przez radę wydziału zmienić formę studiów.
2. W przypadku zmiany formy studiów, dziekan określa różnice wynikające z planów studiów oraz tryb i terminy ich uzupełnienia.
3. Zmiana kierunku studiów i specjalności wymaga pisemnej zgody dziekana jednostki przyjmującej i wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wobec jednostki
macierzystej, potwierdzone przez dziekana.
I. Paragraf 39 rozpoczyna rozdział VII Regulaminu zatytułowany „Zmiany w toku
studiów”. W rozdziale tym znalazły się cztery przepisy, z których pierwszy dotyczy
zmian w toku studiów w obrębie macierzystej uczelni, drugi − kwestii związanych ze
zmianami w toku studiów podczas kształcenia na innej uczelni, trzeci przepis natomiast
reguluje przejście z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na studia na UWr, a czwarty z nich normuje sytuacje związane z urlopem od zajęć dydaktycznych. [KM]
II. Treść § 39 Regulaminu jest efektem spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminów studiów na uczelniach (Dz. U., poz. 1302). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji
ustawowej, zawartej w art. 162 PSW. Przepis ten stanowi, że minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach. W rozporządzeniu z dnia
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25 września 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nałożył na uczelnie wyższe
obowiązek zamieszczania w regulaminach uczelni postanowień, których przedmiotem
są m.in.: warunki przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie
z zasadami systemu przenoszenia zajęć, oraz warunki zmiany kierunku lub formy studiów. [KM]
III. Należy podkreślić, że kwestie uregulowane w § 39 są skonkretyzowane przez
poszczególne rady wydziałów UWr w formie uchwał. Przykładowo na WPAiE Rada
Wydziału podjęła uchwałę nr 100/IX/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Przechodząc do meritum, należy wskazać, że komentowany przepis Regulaminu określa
kwestie zmian w toku studiów wewnątrz uczelni macierzystej. Zmiany te dotyczą dwóch
przypadków: przeniesienia się w ramach uczelni na inny kierunek studiów lub specjalność oraz zmianę formy studiów. Rozwijając ten wątek, należy stwierdzić, że przepis
reguluje sytuację studentów, którzy chcą w ramach wydziału zmienić kierunek studiów
(np. z prawa na administrację na WPAiE, czy z politologii na socjologię na Wydziale
Nauk Społecznych). Ponadto dotyczy on studentów, którzy w ramach studiowanego kierunku chcą zmienić swoją specjalność (np. na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna ze specjalności fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna na specjalność public relations). Zmiana specjalności nie dotyczy wszystkich kierunków studiów.
Przykładowo studenci prawa nie będą mogli złożyć wniosku o zmianę specjalności,
gdyż w ramach ich wydziału nie są one prowadzone. [KM]
IV. Pomimo iż wydaje się, że zmiana kierunku studiów lub specjalności jest dość
rzadko stosowaną procedurą, to w praktyce jest zupełnie odmiennie. Często studenci nie
są zdecydowani co do wyboru uczelni, wydziału czy kierunku. Niejednokrotnie w praktyce okazuje się, że wybrany kierunek nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań.
W związku z tym uwzględnienie w Regulaminie procedury zmiany kierunku w ramach
danego wydziału lub specjalności w ramach kierunku pozwala rozwiązać tego typu problemy. Warunkiem dokonania wspomnianych zmian jest ukończenie przynajmniej minimum 2 semestrów realizowanych studiów bez względu na fakt, czy są to studia pierwszego, drugiego stopnia czy jednolite magisterskie. Należy uznać więc, że podanie
studenta o zmianę kierunku studiów lub specjalności, złożone w trakcie pierwszego semestru studiów, zostanie rozpatrzone negatywnie. Wzory podania o zmianę kierunku lub
specjalności znajdują się co do zasady na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, choć nie zawsze, np. nie ma ich we wzorach dokumentów opublikowanych na
stronie internetowej WPAiE. [KM]
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V. Identycznie wygląda sytuacja w zakresie zmiany formy studiów. W tym przypadku student również musi wykazać ukończenie dwóch semestrów studiów bez względu na fakt, czy są to studia pierwszego, drugiego stopnia, czy jednolite magisterskie.
W ramach niniejszego opracowania należy wyjaśnić znaczenie pojęcia „zmiana formy
studiów”. Potocznie pod tym pojęciem kryje się „zmiana trybu studiów”. W konsekwencji powstaje swoisty chaos nomenklaturowy. Ustawodawca w PSW użył wyrażenia „forma studiów” nie dookreślając go. Należy uznać, że bardziej trafne byłoby użycie zwrotu
„zmiana trybu studiów”. Dzięki temu studenci nie mieliby wątpliwości, że chodzi
o zmianę ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie.
Podsumowując, zmiana formy studiów ma miejsce wówczas, gdy student przeniósł się np. ze studiów zaocznych na studia dzienne. Rozumowanie to ma swoje odzwierciedlenie choćby w uchwale nr 100/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. W treści
tej uchwały w § 4 ujęto zasady dotyczące zmiany formy studiów. Ustanowiono zasadę,
że student studiów niestacjonarnych, który planuje przenieść się na studia stacjonarne,
musi uzyskać średnią 4,50 ze wszystkich uzyskanych dotychczas ocen. Podstawą przeniesienia jest specjalnie utworzona w tym celu lista rankingowa, której kryterium stanowi średnia uzyskanych ocen. Zmiana trybu studiów może nastąpić tylko w stosunku do
15% limitu przyjęć na studia stacjonarne na ten kierunek. Wniosek, bez względu na formę studiów, należy złożyć nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz nie wcześniej niż po zakończeniu okresu zaliczeniowego. Ponadto nie
jest możliwa zmiana formy studiów z jednolitych na 2,5-letnie studia drugiego stopnia
bez poddania się procedurze rekrutacyjnej, obowiązującej przy przyjęciu na studia drugiego stopnia. [KM]
VI. Wniosek o zmianę formy studiów kierowany jest do prodziekana ds. kształcenia, czyli do pełnomocnika dziekana wydziału w tym zakresie, i powinien zawierać dane
studenta, określenie, z jakiej formy studiów na jaką ma nastąpić zmiana, wskazanie średniej ocen ze studiów oraz oświadczenie o rezygnacji ze studiów w dotychczasowej formie. Wzór podania winien być zamieszczony na stronie internetowej danego wydziału,
jak ma to miejsce w przypadku WPAiE. W przypadku braku podania na stronie danego
wydziału należy zgłosić się do właściwego dziekanatu lub skorzystać ze wzoru zamieszczonego na stronie WPAiE, zmieniając odpowiednio zawarte w nim dane.
W sytuacji zmiany formy studiów dziekan określa różnice wynikające z planów
studiów oraz tryb i terminy ich uzupełnienia. Komentowany przepis ma za zadanie przyznać uprawnienia danemu organowi (w tym przypadku dziekanowi) do zniwelowania
różnic powstałych wskutek zmiany formy studiów, np. ze stacjonarnej na niestacjonarną.
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Plan studiów przewiduje dla poszczególnych form kształcenia zróżnicowaną liczbę zajęć
dydaktycznych (chociażby ćwiczeniowych, wykładowych, konwersatoryjnych). [KM]
VII. Ostatni ustęp § 39 wprowadza dodatkowy warunek dla osób, które zamierzają zmienić kierunek studiów lub specjalność w ramach uczelni macierzystej. Mianowicie każda taka osoba będzie musiała uzyskać pisemną zgodę dziekana jednostki przyjmującej. Oznacza to, że zgoda ustna czy wyrażona w jakikolwiek inny sposób niż
pisemnie będzie niewystarczająca. Ponadto zgodę musi wydać dziekan jednostki przyjmującej, a nie macierzystego wydziału. Natomiast dziekan jednostki macierzystej
stwierdza tylko fakt wywiązania się przez studenta chcącego zmienić kierunek lub specjalność ze wszystkich zobowiązań względem tej jednostki. Dziekan jednostki przyjmującej powinien odmówić studentowi wydania zgody na zmianę formy studiów, gdy ten
nie wykaże we wniosku, że rozliczył się z jednostką macierzystą ze wszelkich zobowiązań. [KM]
§ 40. [Przeniesienie do innej uczelni]
1. Po zakończeniu okresu zaliczeniowego (semestru, roku) student może przenieść
się do innej uczelni, o ile uregulował zobowiązania materialne wobec Uniwersytetu
Wrocławskiego.
2. Wypełnienie wszystkich obowiązków wobec Uniwersytetu Wrocławskiego
stwierdza dziekan.
I. Każdy student ma prawo decydować o kierunkach i poziomie własnej edukacji.
W związku z tym może on swobodnie wybierać i zmieniać placówki dydaktyczne. Jedną
z pierwszych czynności, którą powinno się podjąć celem zmiany uczelni, jest uzyskanie
szczegółowych informacji dotyczących warunków przyjmowania studentów z innych
uczelni. Najczęściej informacje te można znaleźć w regulaminie studiów i uchwałach
rady właściwego wydziału. Precyzują one terminy, w których należy złożyć wymagane
dokumenty. O ile katalog dokumentów jest zazwyczaj podobny w każdej z uczelni,
o tyle terminy te mogą być odmienne. Wiele uczelni nie dopuszcza możliwości przenoszenia się w trakcie roku akademickiego. Zmiana ta jest dopuszczalna tylko w sytuacjach wyjątkowych. Okolicznością uzasadniającą prośbę o taką zmianę może być przeniesienie się do uczelni położnej bliżej miejsca zamieszkania studenta ze względu na
niepełnosprawność. [FK]
II. Oprócz informacji co do wymaganych dokumentów i terminów ich składania
konieczne może się okazać uzyskanie programu studiów (obowiązującego dla właściwego rocznika studiów) w celu zorientowania się w różnicach programowych. Szczególną
uwagę należy poświęcić nazwom przedmiotów, liczbom godzin zajęć oraz punktom
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ECTS. Nazwy przedmiotów o nietożsamych desygnatach (np.: „Historia Doktryn Politycznych i Prawnych” i „Doktryny Polityczne i Prawne”) powodują, że przedmiot może
zostać zaliczony do różnic programowych oraz to, że po przyjęciu do nowej uczelni konieczne będzie zdawanie z takiego przedmiotu egzaminu. [FK]
III. Różnica w liczbie godzin zajęć, o ile nie jest znaczna, może jedynie powodować odmienną liczbę punktów ECTS. Deficyt punktów może prowadzić również do
stwierdzenia różnic (braków) programowych w uczelni docelowej. Należy pamiętać, że
te same przedmioty, pomimo nieznacznych odmienności w ich nazwach, w różnych
uczelniach mogą być punktowane inaczej ze względu na inną liczbę godzin. W skrajnych przypadkach te wszystkie odmienności mogą doprowadzić do wpisania studenta
w uczelni docelowej na niższy semestr studiów niż był on w uczelni macierzystej. [FK]
IV. Chęć lub nawet potrzebę zmiany uczelni determinują różne czynniki. Wydaje
się, że powody, dla których student zmienia uczelnię, to jego prywatna sprawa. Niemniej
jednak uczelnie często wymagają uzyskania zgody władz uczelni macierzystej na podjęcie samych starań o jej zmianę. W celu uzyskania tej zgody student może zostać zobligowany do podania właściwemu dziekanowi obiektywnych przesłanek swojej decyzji
związanej ze zmianą uczelni.
Uzyskanie zgody na podjęcie starań o zmianę uczelni, w świetle komentowanego
przepisu, uzależnione jest od ukończenia co najmniej jednego okresu zaliczeniowego
studiów oraz uregulowania wszelkich zobowiązań materialnych wobec UWr. Przez zobowiązania materialne należy rozumieć w szczególności czesne, opłaty za powtarzanie
przedmiotu lub roku, kary za niezwrócenie książki do biblioteki w terminie. Okoliczność tę stwierdza dziekan (lub z jego upoważnienia prodziekan) na podstawie rozliczonej karty obiegowej oraz rozliczonej karty zobowiązań bibliotecznych. Przepisy Regulaminu nie określają terminu, w którym dziekan lub prodziekan powinien podjąć
przedmiotowe rozstrzygnięcie. W takim przypadku odpowiednio stosuje się przepis
art. 35 KPA. [FK]
V. Uzyskanie zgody na podjęcie starań o zmianę uczelni przybiera często formę
adnotacji na podaniu studenta. W celu spełnienia dalszych formalności należy wystąpić
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status studenta oraz dokumentu rejestrującego dotychczasowy przebieg studiów (najczęściej jest to wydruk z USOS lub podobnego
systemu). Ostatni z wymienionych dokumentów powinien zawierać następujące informacje: nazwy zrealizowanych przedmiotów, uzyskane oceny z ćwiczeń, zaliczeń i egzaminów, liczby godzin przeznaczone na dany przedmiot oraz liczby punktów ECTS. Warto również uzyskać osobne zaświadczenie o średniej ocen z całych studiów i średniej
ocen z ostatniego roku. Wymaganym dokumentem, także w UWr, jest zaświadczenie
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o sposobie zakwalifikowania na studia (tj. czy student został przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego polegającego na konkursie świadectw maturalnych, egzaminu
wstępnego albo też był z tego postępowania zwolniony jako laureat bądź finalista olimpiady przedmiotowej). [FK]
VI. Należy nadmienić, że rozpoczęcie procedury zmiany uczelni nie wiąże się ze
skreśleniem z listy studentów. Jeśli podanie o zmianę uczelni zostanie rozpatrzone pozytywnie, uczelnia macierzysta otrzyma od uczelni docelowej pisemną prośbę o przekazanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zainteresowanego. Zanim jednak uczelnia macierzysta te dokumenty wyda, najprawdopodobniej wezwie zainteresowanego do
złożenia we właściwym dziekanacie legitymacji studenckiej oraz podpisania oświadczenia o rezygnacji ze studiów w związku ze zmianą uczelni. [FK]
§ 41. [Przejście z innej uczelni]
1. Przejście z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na studia w Uniwersytecie
Wrocławskim jest możliwe jedynie przed rozpoczęciem semestru (roku) pod warunkiem, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza, i nie utracił statusu studenta. Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku
akademickiego.
2. Student powinien w uczelni, którą opuszcza, zaliczyć co najmniej 2 semestry
studiów. Zmiana uczelni po zaliczeniu pierwszego semestru możliwa jest tylko w sytuacjach wyjątkowych.
3. Zgodę na przyjęcie studenta z innej uczelni do Uniwersytetu Wrocławskiego
wyraża dziekan odpowiedniego wydziału w drodze decyzji.
4. Dziekan udzielając zgody, o której mowa w ust. 3, potwierdza dotychczasowe
osiągnięcia studenta (wyrażone także w punktach ECTS), które zostaną mu zaliczone. Na tej podstawie ustala, od którego semestru student rozpocznie studia oraz
wskazuje moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia, w szczególności
z grupy modułów zajęć obowiązkowych, wraz z terminami ich realizacji.
I. Przepisy tego paragrafu regulują zasady przejścia studenta na UWr z innej uczelni, również z uczelni zagranicznej. Zgodnie z ust. 1 zasadniczym warunkiem takiego
przejścia jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów opuszczanej uczelni, do których możemy zaliczyć np. konieczność opłacenia czesnego czy obowiązek posiadania wymaganych zaliczeń lub zdanych egzaminów. Przenosząca się osoba musi także posiadać udokumentowany status studenta. Niezależnie od poprzednich
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wymogów student, który chciałby zmienić uczelnię, powinien złożyć wniosek o przeniesienie co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego.
[UBN]
II. Przejście na studia prowadzone w UWr możliwe jest dopiero po zaliczeniu co
najmniej dwóch semestrów w poprzedniej uczelni (wobec milczenia przepisów w tym
zakresie nie ma znaczenia sposób i warunki zaliczenia). Zmiana uczelni po pierwszym
semestrze jest możliwa tylko w sytuacjach wyjątkowych. A zatem chodzi tu o sytuacje
nadzwyczajne, losowe, które uzasadniają i dają podstawę do zmiany uczelni i dalszego
studiowania w UWr. Przepis nie precyzuje ani nie wymienia przykładów wyjątkowych
sytuacji, dlatego dziekan danego wydziału powinien indywidualnie rozważać każdy poszczególny wniosek o przeniesienie studenta, badając, czy wystąpiły przesłanki do zaistnienia wyjątkowej sytuacji. Na pewno trudna sytuacja rodzinna, zawodowa czy inne
osobiste okoliczności mogą spowodować wyrażenie zgody przez dziekana na zmianę
uczelni już po pierwszym semestrze, lecz należy pamiętać o spełnieniu także innych
przesłanek, jak choćby wypełnienie wszystkich obowiązków względem uczelni, którą
opuszcza dany student, przenoszący się na UWr. Z treści przepisu wynika również, że
niemożliwa jest zmiana uczelni przed zaliczeniem pierwszego semestru. Zapewne podyktowane jest to chęcią uniknięcia sytuacji, w których powstałoby spore zamieszanie
w związku ze zmianą przez studenta uczelni w trakcie trwającego semestru (roku) akademickiego, a także uniknięcia umożliwienia studentom kilkukrotnej zmiany uczelni
w trakcie jednego semestru (roku) akademickiego. Odmienne niż obecne uregulowania
spowodowałyby trudności nie tylko z uzyskiwaniem zaliczeń i zdawaniem egzaminów
przez studentów, ale byłyby kłopotliwe też dla administracji uczelni, która nie nadążałaby za tak częstymi zmianami personalnymi w zakresie przenosin studentów między poszczególnymi uczelniami. [UBN, KM, FK]
III. Jak widać z uregulowań niniejszego paragrafu zgodę na przyjęcie do UWr
podejmuje dziekan odpowiedniego wydziału uczelni macierzystej. Decydująca rola dziekana przejawia się także w potwierdzeniu dotychczasowych osiągnięć studenta zmieniającego uczelnię. Zgodnie z ust. 4 Regulaminu dziekan, udzielając zgody na przyjęcie
studenta z innej uczelni, potwierdza jego dotychczasowe osiągnięcia, wyrażone także
w punktach ECTS, i decyduje, które z nich zostaną mu zaliczone. Organ ten, dokonując
oceny osiągnięć przechodzącego na studia w UWr, decyduje, od którego semestru student rozpocznie studia oraz jakie moduły zobowiązany jest uzupełnić, zwłaszcza z grupy
modułów obowiązkowych. Ponadto niemożliwe jest przyjęcie na UWr osoby, która utraciła status studenta, tj. została skreślona z listy studentów na uczelni macierzystej, a także nie jest możliwe przyjęcie studenta, który nie wypełnił obowiązków na tej uczelni.
Niestety nie jest możliwe w ramach niniejszego opracowania dokładne określenie tych
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wszystkich obowiązków, które musi wypełnić student wobec opuszczanej uczelni. Jednakże warto podać przykłady studenckich obowiązków wobec uczelni macierzystej:
rozliczenie się z biblioteką, uiszczenie czesnego za semestr nauki lub płatności za akademik, zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w danym semestrze (roku akademickim) czy zgłoszenie odpowiednim władzom uczelni faktu zaprzestania pobierania stypendium, np. naukowego. W interesie studenta jest zatem
dostarczenie dziekanowi, wraz z podaniem, możliwie najpełniejszej dokumentacji
stwierdzającej odpowiedniość realizowanego dotychczas programu studiów, w tym
w szczególności z uwzględnieniem nazw przedmiotów i zakresu tematycznego (określonego np. w sylabusach). [UBN, FK]
IV. Katalog dokumentów niezbędnych do przejścia z innej uczelni jest w zasadzie
stały dla wszystkich wydziałów i kierunków studiów (ewentualne różnice powinny wynikać jedynie ze specyfiki danego kierunku studiów). Koniecznym dokumentem bez
wątpienia jest podanie o przyjęcie w poczet studentów UWr. Nadto, konieczne jest
przedstawienie zgody władz uczelni macierzystej, potwierdzającej gotowość ewentualnego przekazania dokumentów zainteresowanego oraz zaświadczenia o statusie studenta. Niezbędne jest również przedstawienie dokumentacji dotychczasowego przebiegu
studiów (nazwy przedmiotów, wymiar godzin, forma ich zaliczenia oraz punkty ECTS).
Wszystkie te dokumenty, których pochodzenie i oryginalność jest poświadczona przez
uczelnię macierzystą, należy załączyć do podania o przyjęcie w poczet studentów UWr.
Dodatkowym dokumentem wymaganym w procedurze zmiany uczelni jest zaświadczenie o sposobie rekrutacji na studia w uczelni macierzystej. Informacja ta często wynika
z treści decyzji o przyjęciu na studia w danej uczelni. [FK, KM]
V. Warunkiem rozpoczęcia procedury zmiany uczelni jest wypełnienie wszystkich
obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni macierzystej, którą
student opuszcza. Fakt ten powinien być poświadczony stosownym dokumentem.
W praktyce najczęściej będzie to sama zgoda władz uczelni macierzystej na podjęcie
przez studenta starań o zmianę uczelni, wydanie bowiem tej zgody w przeważającej liczbie przypadków jest uzależnione od wypełnienia wszystkich obowiązków.
Rozwinięciem zasady przejścia studentów między uczelniami tylko przed rozpoczęciem semestru (roku) akademickiego jest przepis, że wniosek o przejście musi być
złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru (roku) akademickiego.
Ów miesiąc to swoisty bufor bezpieczeństwa dla administracji obu uczelni na dokonanie
wszelkich kwestii administracyjnych, w tym przekazania stosownej dokumentacji danego studenta. Uchybienie temu terminowi i złożenie wniosku o przejście na UWr powinno skutkować odmową dziekana właściwego wydziału wyrażenia zgody na przejście.
[FK, KM]
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VI. Jeśli podanie o zmianę uczelni zostanie rozpatrzone pozytywnie, pracownik
dziekanatu UWr wystąpi do uczelni macierzystej o przekazanie wszelkiej dokumentacji
dotyczącej zainteresowanego studenta. Aby uczelnia macierzysta wydała dokumenty,
niezbędne będzie oddanie w dziekanacie legitymacji studenckiej. W związku z tym, że
w toku zmiany uczelni zachowywana jest ciągłość statusu studenta, UWr powinien niezwłocznie wydać zainteresowanemu legitymację studencką lub stosowne zaświadczenie
o statusie studenta.
Termin uzupełnienia różnic programowych wyznacza dziekan lub prodziekan według własnego uznania. W praktyce student najczęściej zostaje zobowiązany do uzupełnienia wszelkich różnic programowych w najbliższym okresie zaliczeniowym, w terminach właściwych dla danych przedmiotów, określonych w planach sesji egzaminacyjnej.
Warto jednak pamiętać, że dysponując tzw. kartą różnic programowych, student może
(z dużą szansą powodzenia), poprosić prowadzącego ćwiczenia lub egzaminatora danego przedmiotu o wyznaczenie indywidualnego termin zaliczenia lub egzaminu. [FK]
VII. Zgodnie z treścią tego przepisu zgodę na przyjęcie na UWr wyraża dziekan
odpowiedniego wydziału. Zgodę w przypadku studenta Wydziału Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego wyda dziekan Wydziału Chemii UWr, studenta Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wyda dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr.
Jeżeli poszczególne wydziały nie posiadają takich samych nazw, wówczas zgodę wyda
dziekan wydziału odpowiadającego zakresem nauczania wydziałowo uczelni, z której
przenosi się dany student, np. zgodę w przypadku studenta Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego wyda dziekan Wydziału Filologicznego UWr. Zgoda wyrażana przez odpowiedniego dziekana przybiera formę prawną
decyzji administracyjnej. Dlatego do tej decyzji w zakresie niezbędnych jej elementów,
doręczania czy zaskarżania stosować należy przepisy KPA. [KM]
§ 42. [Urlop od zajęć]
1. Student może otrzymać semestralny lub roczny urlop od zajęć, w czasie którego
zachowuje prawa studenckie. Prawo do korzystania podczas urlopu z pomocy materialnej określają odrębne przepisy.
2. Urlopu od zajęć udziela dziekan na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku.
3. Urlop od zajęć jest udzielany w przypadku:
1) długotrwałej choroby;
2) urodzenia dziecka;
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3) delegowania studenta przez Uniwersytet poza Uczelnię na staż lub w innym
podobnym celu;
4) innych ważnych okoliczności.
4. Urlop od zajęć nie powinien obejmować okresu poprzedzającego złożenie wniosku, z wyjątkiem udokumentowanej choroby lub urodzenia dziecka.
5. Jeżeli urlop od zajęć obejmuje okres poprzedzający złożenie wniosku, student
jest zwolniony z opłaty za powtarzanie zajęć z tego okresu.
6. Udzielenie urlopu od zajęć przedłuża termin planowanego ukończenia studiów
i jest potwierdzone wpisem do indeksu lub w karcie urlopowej.
7. Za zgodą dziekana student może w czasie urlopu od zajęć uczestniczyć w niektórych zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy.
I. Przepisy § 42 określają zasady udzielania studentowi urlopu (przerwy w studiach), spowodowanego ważnymi przyczynami, niezależnymi lub zależnymi od studenta. Urlop od zajęć może być udzielony na okres semestru lub roku. Jego długość zależy
od celu i okoliczności, z powodu których został udzielony. Każdy urlop jest przyznawany na wniosek studenta. A zatem, w celu jego uzyskania student powinien wystąpić do
dziekana ze stosownym pismem, wskazując w nim okoliczności uzasadniające przyznanie mu urlopu wraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi prośbę w nim zawartą. Jak wynika z tego przepisu, organem decydującym o przyznaniu prawa do urlopu
jest dziekan. Przyznanie studentowi prawa do urlopu będzie kwestią uznaniową dziekana, a w niektórych przypadkach obowiązkiem. [UBN]
II. Pierwszą z przesłanek udzielenia urlopu jest długotrwała choroba studenta.
Przepisy nie określają szczegółowo warunków, kiedy choroba jest uznawana za długotrwałą. Z pewnością za długotrwałą nie można uznać choroby trwającej tydzień czasu,
wskazuje na to chociażby okres, na jaki udzielany jest urlop – odpowiednio semestr lub
rok. Wydaje się, że za długotrwałą chorobę należy uznać taką, która uniemożliwia studentowi przez długi czas uczestnictwo w zajęciach i tym samym uniemożliwia mu zdobywanie wiedzy w stopniu koniecznym do zaliczenia semestru lub roku. Oczywiście
ostateczną decyzję tym zakresie podejmuje dziekan. W tym przypadku pomocna może
się okazać interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt.
IPTPB1/415-316/13-2/AG), w której organ słusznie uznał, że termin ten oznacza chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały i przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Ustalenie ram czasowych jest trudne, stąd zasadne wydaje się oparcie
decyzji o odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia danej osoby. A zatem długotrwała choroba powinna być potwierdzona odpowiednią dokumentacją
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medyczną, wskazującą rodzaj choroby, czas jej trwania i ewentualne zalecenia dla studenta. Należy również podnieść, że nie każda długotrwała choroba będzie stanowiła podstawę do udzielenia urlopu zgodnie z tym paragrafem, ponieważ niektóre choroby, mimo
że długotrwałe, nie stanowią przeszkody do uczestniczenia w zajęciach realizowanych
w toku studiów i uzyskiwaniu wymaganych zaliczeń. [UBN]
III. Drugą przesłanką udzielenia urlopu studentowi jest urodzenie dziecka i konieczność sprawowania osobistej opieki nad nim. Urlop taki może otrzymać zarówno
studentka, jak i student. Do wniosku o udzielenie urlopu z powodu urodzenia dziecka
winien być dołączony odpis aktu urodzenia dziecka. Regulamin nie określa czasu trwania takiego urlopu. Wydaje się, że w tym przypadku powinny znaleźć zastosowanie odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące urlopów wychowawczych. Jeżeli okres urlopu wychowawczego był znaczny, a w tym czasie zmodyfikowany został program
studiów, student powinien być zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych.
[UBN]
IV. Kolejną okolicznością udzielenia urlopu jest delegowanie studenta przez Uniwersytet poza Uczelnię w celu odbycia stażu lub z innego powodu. W takim przypadku
nie ma wątpliwości, że dziekan ma obowiązek udzielić studentowi urlopu na czas oddelegowania.
Ostatnim rodzajem urlopu przyznawanego przez dziekana jest urlop z powodu
innych ważnych okoliczności. Student, występując o przyznanie mu tego rodzaju urlopu, powinien szczegółowo wskazać powody i okoliczności uzasadniające konieczność
czasowej przerwy w studiach. W podaniu powinno się również wskazać czas trwania
urlopu, o jaki wnioskuje student. [UBN]
V. Dziekan powinien rozważyć, czy przytoczone przez studenta we wniosku okoliczności stanowią znamię „ważnych okoliczności” udzielenia takiego urlopu. W praktyce może to dotyczyć wypadku losowego, trudnej sytuacji rodzinnej i konieczność podjęcia przez studenta – jako jedynego żywiciela rodziny – pracy. Dziekan w takich
sytuacjach korzysta z tzw. luzu decyzyjnego (decyzja swobodna) i ustala, czy istotnie
zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie takiego urlopu i czy w takim wniosku
nie jest ukryta inna rzeczywista przyczyna, np. uniknięcie skreślenia z listy studentów
z powodu złych wyników w nauce. [UBN]
VI. W czasie urlopu student ma prawo do korzystania z następujących świadczeń
pomocy materialnej, tj.: stypendium socjalnego (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady korzystania
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z pomocy materialnej określa zarządzenie Nr 104/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. [UBN]
VII. Zasadniczo urlop nie powinien obejmować okresu poprzedzającego złożenie
wniosku (§ 42 ust. 4 Regulaminu). Wyjątkiem od tej reguły może być udokumentowanie
choroby lub urodzenie dziecka. Z przepisu tego wynika, że student zamierzający korzystać z określonego rodzaju urlopu, decyzję taką powinien podjąć z wyprzedzeniem, odpowiednio go planując, chyba że jest to nagła choroba lub wypadek losowy, których nie
można było przewidzieć. W innych przypadkach urlop nie zostanie udzielony w terminie przed złożeniem wniosku. [UBN]
VIII. Zgodnie z przepisem zwartym w § 42 ust. 5 student, który otrzymał urlop za
okres poprzedzający, semestr lub rok jest zwolniony z opłaty za powtarzanie zajęć z tego
okresu.
Jest też sprawą oczywistą, że udzielenie urlopu od zajęć musi powodować przedłużenie planowanego terminu ukończenia studiów, co też zostało wyraźnie zapisane
w ust. 6 komentowanego paragrafu. Udzielenie urlopu i czas jego trwania jest również
potwierdzone wpisem do indeksu bądź w karcie urlopowej. Nie pozbawia to studenta
prawa do uczestnictwa w zajęciach, jeżeli warunki lub inne okoliczności mu na to pozwalają. Z przepisu § 42 ust. 6 wyraźnie wynika, że za zgodą dziekana student w czasie
urlopu od zajęć może uczestniczyć w niektórych zajęciach, a także uzyskiwać zaliczenia
i zdawać egzaminy. [UBN]
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§ 43. [Warunki skreślenia z listy studentów]
1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 1) niepodjęcia studiów. Za niepodjęcie studiów uważa się nieusprawiedliwioną długotrwałą nieobecność na zajęciach uniemożliwiającą zaliczenie semestru (roku); 2) rezygnacji ze
studiów złożonej w postaci pisemnej. Rezygnację uznaje się za złożoną z datą wpłynięcia pisma do dziekanatu; 3) niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, o którym
mowa w § 47 ust. 1 i 3 Regulaminu studiów, lub egzaminu dyplomowego; 4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku: 1) stwierdzenia
braku postępów w nauce; 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie
określonym w § 37 ust. 5 Regulaminu studiów; 3) niewniesienia opłat związanych
z odbywaniem studiów; 4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
3. Dziekan, w trybie odwołania, może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby skreślonej
z listy studentów na ten sam semestr (rok) akademicki, jeśli od daty doręczenia
decyzji upłynęło nie więcej niż 2 tygodnie.
4. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Rektora za
pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja
Rektora jest ostateczna.
5. Osoba skreślona z listy studentów przed odebraniem dokumentów złożonych
w Uczelni ma obowiązek uregulować zobowiązania wobec Uczelni.
I. Decyzja o skreśleniu z listy studentów zapada po przeprowadzeniu − przez dziekana właściwego wydziału − postępowania administracyjnego w trybie przepisów KPA
(zob. art. 207 ust. 1 PSW). Na dziekanie rozpatrującym sprawę skreślenia studenta, ciąży
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obowiązek dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia, w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, okoliczności świadczących o istnieniu uzasadnionych przesłanek skreślenia z listy studentów. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza
wówczas, gdy dziekan wydaje decyzję w ramach tzw. uznania administracyjnego,
tj. wówczas gdy może skreślić studenta z listy, a nie musi (§ 43 ust. 2 Regulaminu). Wybór taki nie może być dowolny, powinien wynikać z wszechstronnego i dogłębnego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy w zakresie zaistnienia bądź nie −
przesłanek do skreślenia studenta z listy studentów. [JAM]
II. Skoro rozstrzygnięcie w przedmiocie skreślenia z listy studentów następuje
w formie decyzji administracyjnej, to powinno ono odpowiadać wymogom zawartym
m.in. w art. 107 § 1 i 3 KPA. Stosownie do art. 107 § 1 zd. pierwsze KPA decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu (dziekan, Rektor), datę wydania, oznaczenie studenta,
powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby uprawnionej do wydania decyzji. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które
dziekan uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne − wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
Brak np. prawidłowego uzasadnienia takiej decyzji, niewyjaśnienia stronie zasadności
rozstrzygnięcia w zakresie skreślenia z listy studentów, może być podstawą do skutecznego zaskarżenia decyzji. [JAM]
III. Z komentowanych przepisów Regulaminu wynika uprawnienie Rektora do
uchylenia decyzji dziekana, niezależnie od tego, czy decyzja o skreśleniu z listy studentów została podjęta obligatoryjnie czy fakultatywnie. Osoba skreślona z listy studentów
może złożyć wniosek o uchylenie przedmiotowej decyzji, gdyż od decyzji dziekana
przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji (§ 43 ust. 4 Regulaminu). W praktyce, odwołując się do Rektora od
decyzji dziekana, własnoręcznie podpisane odwołanie (podanie o uchylenie decyzji
dziekana) składa się w dziekanacie (za pośrednictwem dziekana). Warto uzyskać w dziekanacie potwierdzenie daty przyjęcia odwołania na jego kserokopii. Decyzja Rektora,
która zapada po rozpoznaniu odwołania, jest ostateczna. W tym miejscu zaznaczyć należy, że w trybie odwołania również dziekan może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby
skreślonej z listy studentów na ten sam semestr (rok) akademicki, jeśli od daty doręczenia decyzji upłynęło nie więcej niż 2 tygodnie (§ 43 ust. 3 Regulaminu). [JAM]
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IV. Ostateczna decyzja rektora o skreśleniu studenta z listy studentów jest aktem
zewnętrznym i jako akt prawny wywołujący zmianę statusu prawnego użytkowania zakładu – jest decyzją administracyjną podlegającą – w trybie i na zasadach określonych
w przepisach postępowania administracyjnego – zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu
administracyjnego (zob. P. Lisowski, Postępowanie w indywidualnych sprawach studentów na forum szkoły wyższej, [w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław 2007, passim). [JAM]
V. W orzecznictwie NSA wyrażono pogląd, że skreślenie z listy studentów jest
decyzją konstytutywną i wywołuje skutek ex nunc. „Jeśli zatem stosunek administracyjny powinien być rozwiązany na skutek niespełnienia wymogów statusu studenta do konkretnego dnia roku akademickiego, to rozwiązanie to powinno nastąpić z chwilą spełnienia się przesłanek skreślenia z listy studentów, a nie dopiero w chwili osiągnięcia przez
decyzję o skreśleniu cechy ostateczności. Niezaliczenie przez studenta roku lub semestru w określonym terminie stanowi przesłankę uzasadniającą wydanie decyzji o skreśleniu z listy studentów” (zob. wyrok NSA z dnia 24 lutego 2010 r., I OSK 1107/09,
Legalis nr 223607). Niemniej jednak w orzecznictwie prezentowany jest również odmienny, ale dominujący pogląd, że skutek decyzji o skreśleniu z listy studentów powstaje dopiero z chwilą doręczenia decyzji administracyjnej, a więc w momencie wejścia
decyzji do obrotu prawnego (np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 lutego 2010 r., II
SA/OL 961/09, Legalis nr 220124). Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów
musi być sporządzona pisemnie i skutecznie doręczona osobie skreślonej. [JAM]
VI. W Regulaminie istnieje wyraźny podział na przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia z listy studentów. Obligatoryjnie następuje to w czterech przypadkach: 1) niepodjęcia studiów, 2) rezygnacji ze studiów złożonej w postaci pisemnej,
3) niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, o którym mowa w § 47 ust. 1 i 3 Regulaminu studiów, lub egzaminu dyplomowego oraz 4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni. Fakultatywnie, dziekan może skreślić z listy studentów w sytuacji:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce, 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku
w terminie określonym w § 37 ust. 5 Regulaminu studiów, 3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz 4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez
Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. [JAM,
JMr]
VII. Niepodjęcie studiów, jako podstawa skreślenia studenta z listy studentów,
jest okolicznością faktyczną wynikającą z zamierzonego lub niezależnego od woli studenta zaniechania czynności, do których zobowiązany był zgodnie z tokiem studiów.
W § 43 ust. 1 pkt 1 Regulaminu zawarta jest regulacja, w myśl której za niepodjęcie
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studiów uważa się nieusprawiedliwioną długotrwałą nieobecność na zajęciach uniemożliwiającą zaliczenie semestru (roku). W orzecznictwie sądowym wyrażono pogląd, że
przesłankę niepodjęcia studiów, jako podstawę obligatoryjnego skreślenia z listy studentów, należy łączyć przede wszystkim z obowiązkami studenta określonymi w art. 189
ust. 2 pkt 1 PSW (uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie
z regulaminem studiów). Oznacza to, że przy ustaleniu, czy student podjął studia, należy
badać zasadnicze okoliczności faktyczne dotyczące przystąpienia przez studenta do zajęć dydaktycznych i organizacyjnych przewidzianych w planie studiów i programie nauczania. Podstawę faktyczną skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów
mogą stanowić, dokonane z zastosowaniem wymogów art. 7 i 77 KPA ustalenia okoliczności stanowiących dowód na to, że zamiarem studenta znajdującym wyraz w jego zachowaniu było niepodjęcie studiów (tak m.in. wyrok NSA z dnia 12 lipca 2011 r., I OSK
597/11, Legalis nr 549540). Należy w tym miejscu odróżnić skreślenie z listy studentów
od skreślenia z listy przyjętych na studia. Osoba przyjęta na studia, która nie została
immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia, zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. [JAM]
VIII. Student rezygnujący ze studiów w UWr składa na piśmie oświadczenie o rezygnacji ze studiów dziekanowi wydziału. Rezygnację uznaje się za złożoną z datą
wpłynięcia pisma do dziekanatu. Jeżeli student takiego pisma nie złożył na piśmie, zachowuje prawa studenta i obowiązuje go zawarta z uczelnią umowa. [JAM]
IX. Dziekan zobowiązany jest skreślić studenta, który nie złożył w terminie pracy
dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. W tym przypadku przepisy nie przewidują
żadnego zakresu fakultatywności, a decyzja ma charakter obligatoryjny. Kluczowe znaczenie nadaje się terminowi na złożenie pracy i egzaminu dyplomowego określonego
w § 47 ust. 1 i 3 Regulaminu. Przekroczenie tego terminu skutkuje najdotkliwszą sankcją: pozbawieniem statusu studenta w wyniku skreślenia z listy studentów. Student może
jednak uniknąć wszczęcia opisywanej procedury i złożyć podanie o przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego na zasadach określonych
w tym Regulaminie. [JAM]
X. Ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni jest najdotkliwszą sankcją
wymierzaną w postępowaniu dyscyplinarnym i stosowaną w przypadkach, w których
chodzi o poważne naruszenia przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny stanowiące obrazę godności studenta. Warto zauważyć, że Regulamin i PSW nie przewidują
kary wydalenia z wydziału. W rezultacie student, który popełnił przewinienie dyscyplinarne na jednym wydziale i wobec którego została orzeczona kara wydalenia z uczelni,
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traci prawo do studiowania we wszystkich jednostkach uczelni i zostaje skreślony z listy
studentów. [JAM]
XI. Przepis § 43 ust. 2 upoważnia dziekana do skreślenia z listy studentów, co
oznacza, że dziekan jest również władny z tego prawa korzystać lub nie. Przesłanka
zawarta w pkt 1 (stwierdzenia braku postępów w nauce), ze względu na swój nieostry
charakter, może być podstawą do nadużyć ze strony dziekana. W celu sprecyzowania tej
przesłanki zasadne jest powiązanie tego przepisu z regulacją zawartą w § 5 pkt 1 Regulaminu (obowiązek wytrwałego zdobywania wiedzy i umiejętności przewidzianych
programem kształcenia). Należy jednak pamiętać, że wspomniane tam obowiązki studenta, które, choć doprecyzowują komentowany § 43 ust. 2 pkt 1, w żaden sposób nie
powinny skutkować dalece ocenną interpretacją omawianego uprawnienia ze strony
dziekana. [JMr]
XII. Student, który nie wykaże wystarczających postępów w nauce, może decyzją
dziekana zostać skreślony z listy studentów. Brak postępów w nauce dziekan powinien
stwierdzać na podstawie szczegółowej analizy indywidualnych osiągnięć studenta. Istotne jest, że Regulamin wprost określa sytuacje, które mogą być traktowane jako „brak
postępów w nauce” i które mogą stanowić przesłankę skreślenia z listy studentów. Wskazuje na to § 37 ust. 7 Regulaminu: „Niespełnienie warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych jest traktowane jako brak postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia
z listy studentów”, jak również przepis § 38 ust. 2 Regulaminu: „Rada wydziału określa
minimalną liczbę punktów kredytowych oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS, jaki student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na semestr
(rok). Niespełnienie tego warunku traktowane będzie jako brak postępów w nauce i może
być podstawą skreślenia z listy studentów”. Zwraca jednak uwagę fakt, że pojęcie „brak
postępów w nauce” jest pojęciem niedookreślonym, a katalog sytuacji stanowiących
podstawę do skreślenia z listy studentów nie jest w Regulaminie zamknięty. [JAM]
XIII. Decyzja o skreśleniu z listy studentów w przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, podejmowana jest w ramach tzw. uznania administracyjnego (zob. M. Zimmermann, Pojęcie administracji a swobodne uznanie, Warszawa 2009, passim). Oznacza to, że organ posiada szczególny obowiązek
zgromadzenia i wszechstronnego zbadania materiału dowodowego, jak również uzasadnienia takiej decyzji – ma ono być przekonujące dla strony zainteresowanej (wyrok
WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r., I SA/Wa 1710/08, LEX nr 554840). Podkreślenia wymaga okoliczność, że każdy student, w przypadku niepowodzenia lub nieobecności na egzaminie, ma prawo przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej (§ 31
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Regulaminu), jak również może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu
komisyjnego (§ 32 Regulaminu). Ustalenie faktu zaliczenia bądź niezaliczenia określonego roku studiów powinno odbyć się na podstawie dokumentacji z przebiegu studiów,
np. protokołu, kart okresowych osiągnięć. Samodzielnej podstawy do skreślenia studenta z listy nie stanowi fakt braku wpisów w indeksie, jak również jego nieprzedłożenie w dziekanacie, skoro przepis jako podstawę skreślenia wymienia niezaliczenie semestru lub roku – czyli nieuzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przewidzianych
egzaminów i zaliczeń (tak wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., I SA/
Wa 818/08, LEX nr 566254). Ponadto należy zauważyć, że w przypadku niezaliczenia
semestru przepisy dopuszczają możliwość skreślenia z listy studentów, jednakże do takiego rozstrzygnięcia nie zobowiązują. [JAM]
XIV. Niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów nie stanowi automatycznej podstawy do skreślenia z listy studentów. Przepis art. 99 ust. 1 PSW pozwala
uczelniom publicznym na pobieranie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane
m.in. z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce.
Zasady pobierania opłat za studia, ale także tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów, w całości lub części, określa senat uczelni (art. 99 ust. 3 PSW). Wysokość opłat
natomiast ustala rektor na zasadach określonych w art. 99 ust. 2 PSW. Jednak z samego
faktu ustalenia ich wysokości nie wynika jeszcze związanie studenta opłatami. Do tego
niezbędne jest zgodne oświadczenie woli obu stron w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności. Umowa obejmuje przewidywany okres studiów i określa warunki
pobierania opłat związanych ze studiów. Dopiero zgoda studenta na uiszczanie opłat
w wysokości określonej w umowie jest dla niego wiążąca (zob. art. 160a PSW). Wtedy
taka opłata spełnia warunek „związanej z odbywaniem studiów”, a jej nieuiszczenie
upoważnia do skreślenia z listy studentów. Student nie jest obowiązany do uiszczania
opłat innych niż określone w umowie. Warto podkreślić, że dziekan nie powinien orzekać o skreśleniu z listy studentów z powodu nieuiszczenia opłaty za studia, jeżeli został
złożony i nierozpoznany wniosek o zastosowanie ulgi w tym zakresie (zwolnienie, rozłożenie na raty). [JAM]
§ 44. [Reaktywacja studiów]
1. Osoba skreślona z I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich może ponownie podjąć studia jedynie w drodze rekrutacji.
2. Studentowi, który po zaliczeniu I roku studiów został skreślony z listy studentów, dziekan może wyrazić zgodę na reaktywację studiów.

182

VIII. Skreślenie z listy studentów

3. Reaktywacja w prawach studenta może nastąpić przed rozpoczęciem semestru,
roku akademickiego. Wniosek o reaktywację w prawach studenta powinien być
złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego.
4. Rada wydziału może ustalić katalog przypadków, w których dziekan może odmówić zgody na reaktywację w prawach studenta.
5. Podejmując decyzję o reaktywacji w prawach studenta, dziekan ustala dotychczasowe postępy wnioskującego w nauce, w tym uzyskane efekty kształcenia lub/i uzyskane punkty ECTS, określa semestr (rok), na który wpisuje studenta, oraz
moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.
6. Osoba skreślona z listy studentów z powodu określonego w § 43 ust. 1 pkt 4
może zostać ponownie przyjęta po spełnieniu warunków określonych przez przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym.
I. Studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich po skreśleniu z listy studentów nie mogą ubiegać się o reaktywację studiów w trybie wznowienia studiów. Do osób skreślonych z listy studentów I roku studiów zastosowanie mają ogólne zasady rekrutacji na studia wyższe.
W odmienny sposób przedstawia się sytuacja w przypadku osoby prawomocnie
skreślonej z listy studentów, wobec której przerwany zostaje proces kształcenia na drugim lub wyższym roku studiów. Regulamin daje takiej osobie możliwość kontynuowania i ukończenia studiów wyższych przez instytucję reaktywacji. Decyzję w tej materii
podejmuje dziekan właściwego wydziału. Zwraca uwagę fakt, że obowiązujące przepisy
PSW nie zawierają regulacji dotyczących bezpośrednio wznowienia studiów. [JAM]
II. Wznowienie studiów może nastąpić pod warunkiem zaliczenia w Uniwersytecie pierwszego roku studiów. Reaktywacja w prawach studenta jest możliwa tylko
w oparciu o akt zgody dziekana właściwego wydziału, wyrażony w formie decyzji administracyjnej. Takie uprawnienie dziekana zawiera w sobie element pewnej swobody
w rozstrzygnięciu co do wyrażenia zgody lub jej odmowy. Niemniej jednak zgoda dziekana na reaktywację studiów nie jest oparta wyłącznie na swobodnym uznaniu, gdyż
postanowienia Regulaminu obligują dziekana do oceny dotychczasowych postępów
wnioskującego w nauce, w tym uzyskanych efektów kształcenia lub/i uzyskanych punktów ECTS (§ 44 ust. 5 Regulaminu). Dziekan może wyrazić zgodę na reaktywację
w prawach studenta, o ile zachodzą przesłanki pozytywnego zakończenia studiów. Jednocześnie wskazać należy, że rada wydziału ma kompetencje do ustalenia katalogu
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przypadków, w których dziekan może odmówić zgody na reaktywację w prawach studenta (§ 44 ust. 4 Regulaminu). Wznowienie studiów powinno uwzględniać odpowiedni
etap (semestr, rok), który umożliwia wyrównanie różnic spowodowanych zmianą planów i programów studiów. [JAM]
III. Akt zgody dziekana na reaktywację studiów skutkuje ponownym przyjęciem
w poczet studentów na zasadach określonych postanowieniami § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu. Jeżeli dziekan uzna zasadność wniosku, przywraca osobę ubiegającą się o reaktywowanie w prawach studenta (ponownie wpisuje ją na listę studentów). Dziekan wyrażający zgodę na reaktywowanie studiów określa semestr (rok), na który wpisuje
studenta oraz moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia wraz z terminami
ich zaliczenia. Po reaktywacji osoba ponownie uzyskuje status studenta UWr, tym samym ponownie staje się podmiotem obowiązków, ale również praw wynikających z posiadanego statusu, np. otrzymuje legitymację, prawo do zniżek i pomocy materialnej
itp. Osoba taka kontynuuje studia na określonym kierunku, według obowiązującego
planu studiów. Ewentualne zmiany programowe zobowiązują studenta do uzupełnienia
programu o tzw. różnice programowe, niezależnie od liczby zaliczonych przez niego
semestrów. Reaktywacja w prawach studenta wiąże się jednocześnie z obowiązkiem
podpisania nowej umowy o warunkach odpłatności za studia (art. 160a PSW), na warunkach obowiązujących w momencie reaktywacji, chyba że zastosowanie mają przepisy przejściowe. [JAM]
IV. Osoba starająca się o wznowienie studiów składa w dziekanacie pisemny
wniosek co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego (§ 44
ust. 3 Regulaminu). Reaktywacja w prawach studenta może nastąpić wyłącznie przed
rozpoczęciem semestru/roku akademickiego. Warto zauważyć, że Regulamin nie zawiera ograniczeń, jeśli chodzi o termin, który upłynął od momentu skreślenia z listy studentów do momentu złożenia wniosku o reaktywację. Obowiązuje jednak zasada nakazująca uzupełnienie powstałych przez ten czas różnic programowych. W tym zakresie
istnieje wyjątek określony w § 47 ust. 6. Regulaminu, który wskazuje, że osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminach określonych
w § 48 ust. 2 Regulaminu może w ciągu 2 lat od daty skreślenia z listy studentów wystąpić o wznowienie studiów w celu ich ukończenia, a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu
dyplomowego. Po upływie terminu wznowienie studiów może nastąpić w trybie ogólnym, określonym w § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu (§ 47 ust. 7). Tym samym, jeśli jedynym
powodem skreślenia z listy studentów było niezłożenie pracy dyplomowej w wymaganym terminie, a od skreślenia studenta upłynęło nie więcej niż dwa lata, to uznaje się, że
nie powstały różnice programowe. [JAM]
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V. Student, wobec którego orzeczona została kara dyscyplinarna wydalenia
z Uczelni, traci prawo do reaktywacji studiów przed upływem trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, chyba że kara uległa zatarciu w trybie określonym
w art. 222 ust. 2 PSW. Wynika to z przepisów PSW dotyczących zatarcia kary dyscyplinarnej, tj. z art. 222 ust. 1 i 2 PSW: „1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy
prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. 2. Organ,
który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu”.
[JAM]
VI. Pomimo że w komentowanych przepisach Regulaminu dotyczących reaktywacji w prawach studenta nie określono wprost, tak jak w przypadku skreślenia z listy
studentów toku instancji odwoławczej, to należy przyjąć, że od decyzji dziekana w tym
zakresie również przysługuje prawo odwołania do Rektora. Wynika to z zasad ustawowych, tj. z art. 60 ust. 6 PSW: „Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, przy czym kierownikiem wydziału jest
dziekan”. Zgodnie z art. 70 PSW od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej służy odwołanie do rektora, co oznacza, że rektor jest organem II instancji
zgodnie z art. 207 ust. 1 PSW w zw. z art. 127 § 1 KPA. Od decyzji rektora uczelni przysługuje skarga do sądu administracyjnego. [JAM]
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§ 45. [Szczegółowe warunki ukończenia studiów]
Szczegółowe warunki ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także wymagania stawiane pracom dyplomowym
oraz formę egzaminów dyplomowych określa Rada Wydziału.
I. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 18f i 18g, art. 9, art. 11, art. 166, art. 167, art. 191a
i art. 192 PSW oraz § 1 ust. 23 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach ustalono szczegółowe warunki ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także wymagania stawiane pracom dyplomowym oraz formę egzaminów dyplomowych (zob. też
uchwałę nr 1/I/2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały 64/V/2014 Rady
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie
szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego). [MD]
II. Nowelizacja PSW z 2011 r. wyraźnie wzmocniła autonomię uczelni wyższych
dotyczącą programu nauczania i warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Należy zauważyć, że studenci kształcą
się na kierunkach studiów określanych przez każdą uczelnię wyższą.
Przez ukończenie studiów wyższych należy rozumieć uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego. Natomiast warunkiem
wydania dyplomu na uczelni jest m.in. spełnienie przez studenta wszystkich wymagań
określonych programem kształcenia na danym kierunku, np. odbycie praktyki, stażu,
terminowe zaliczenie przedmiotów. [MD]

187

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

§ 46. [Przygotowanie i ocena pracy dyplomowej]
1. Pracę licencjacką/inżynierską/magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową, student przygotowuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan
po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym doktora, a także specjalistę spoza Uczelni.
2. Na kierunkach eksperymentalnych oraz związanych z pracą w terenie dyrektor
(kierownik) jednostki dydaktycznej, w której wykonywana jest praca dyplomowa,
może wyznaczyć − w porozumieniu z promotorem − opiekuna pracy spośród pracowników jednostki. Do zadań opiekuna należy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części pracy, rozwiązywaniu problemów technicznych oraz nadzór nad
bezpieczeństwem pracy studenta.
3. Tematy prac magisterskich zatwierdzone w trybie określonym przez radę wydziału powinny być podane do wiadomości studentów nie później niż 2 semestry
przed ukończeniem studiów, natomiast prac licencjackich i inżynierskich nie później niż 1 semestr przed ukończeniem studiów.
4. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia
naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt
i wykonanie programu lub systemu komputerowego.
5. Jako praca dyplomowa może być przyjęta praca dyplomowa opracowana przez
zespół studentów, wspólna dla wszystkich.
6. Jako praca dyplomowa może być przyjęta praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
7. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą dziekana poza Uniwersytetem Wrocławskim (w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, w ośrodku naukowym
polskim lub zagranicznym, a także w innym ośrodku prowadzącym badania o charakterze naukowym).
8. Przed egzaminem dyplomowym praca dyplomowa podlega zawsze sprawdzeniu
z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim
repozytorium pisemnych prac dyplomowych, zgodnie z odrębnymi przepisami
obowiązującymi w Uczelni.
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9. Za zgodą dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej student
może przedstawić pracę dyplomową w języku obcym. Rada wydziału może zobowiązać studentów kierunku lub specjalności do umieszczenia w pracy angielskiego
tłumaczenia tytułu oraz streszczenia w tym języku.
10. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim.
11. Za zgodą dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej student
może zmienić promotora pracy dyplomowej pod warunkiem, że nie wydłuży to
terminu złożenia pracy.
12. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz recenzent. W przypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy o ostatecznej ocenie decyduje dziekan,
który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
13. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1, przy czym pracę
magisterską musi oceniać przynajmniej jeden doktor habilitowany lub profesor.
I. Studenci studiów pierwszego stopnia, tj. studiów licencjackich lub inżynierskich, oraz studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do przygotowania i przedłożenia pracy dyplomowej. Pod określeniem pracy dyplomowej należy rozumieć w przypadku studiów pierwszego stopnia pracę licencjacką
i inżynierską, natomiast w przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich pracę magisterską. Różnice pomiędzy pracą licencjacką, inżynierską
a pracą magisterską sprowadzają się nie do konstrukcji, a do zawartości i treści. Praca
licencjacka i inżynierska ma charakter bardziej zawodowy, ma na celu zaprezentowanie
aktualnego stanu wiedzy na dany temat, a sama treść pracy powinna wykazać wiedzę
i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań na poziomie studiów licencjackich/inżynierskich. Natomiast praca magisterska pokazuje zwłaszcza umiejętności studenta w zakresie posługiwania się wiedzą nabytą w toku studiów, analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, a także samodzielnego poszukiwania materiałów
źródłowych. Opiekę nad pracą dyplomową sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy. Student przygotowuje samodzielnie pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, którym jest profesor lub doktor habilitowany. Do
prowadzenia pracy dyplomowej może zostać ponadto upoważniona osoba ze stopniem
naukowym doktora, jak również specjalista spoza Uczelni, jednak wówczas upoważnienie wydaje dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej.
Istotne jest, że student może zmienić wybranego promotora pod warunkiem, że nie wydłuży to terminu złożenia pracy. Zgodę na zmianę promotora pracy dyplomowej wydaje
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wówczas dziekan lub dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej. Decyzja o wyrażeniu zgody (bądź jej braku) na zmianę promotora jest uznaniowa i ma wewnątrzzakładowy charakter, w związku z czym nie podlega kontroli sądowo-administracyjnej. [JAM]
II. Przepis ust. 2 dotyczy prac dyplomowych na kierunkach eksperymentalnych
oraz związanych z pracą w terenie. Do takich kierunków studiów można zaliczyć przykładowo: archeologię, geologię czy astronomię. Regulamin nie precyzuje jednak wprost,
jakich kierunków studiów ten przepis dotyczy, a ogólnie normuje zasadę, że na kierunkach eksperymentalnych oraz związanych z pracą w terenie, oprócz promotora, może
zostać powołany opiekun pracy wybrany spośród pracowników jednostki dydaktycznej.
Opiekuna wyznacza, w porozumieniu z promotorem, dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej, w której wykonywana jest praca dyplomowa. Takie unormowanie pozwala
przyjąć, że jest to uprawnienie fakultatywne. Przepisy dają możliwość wyznaczenia
opiekuna pracy, jednak do tego nie zobowiązują. W przypadku powołania opiekuna pracy, do jego obowiązków należy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części pracy,
rozwiązywanie problemów technicznych oraz nadzór nad bezpieczeństwem pracy studenta. Zakres jego kompetencji pozwala przyjąć, że opiekun pracy pełni funkcję pomocniczą i nie zastępuje promotora. [JAM]
III. Wybór tematu pracy dyplomowej jest jedną z pierwszych decyzji studenta
podejmowanych w toku pisania pracy. Jej temat powinien być ustalony wspólnie przez
promotora i studenta oraz mieścić się w zakresie nauk reprezentujących dany kierunek
studiów i profil kształcenia. Problematyka pracy dyplomowej może mieć również charakter interdyscyplinarny. Niewątpliwie pożądane jest, aby temat pracy dyplomowej
znajdował się w obszarze zainteresowań naukowych studenta, gdyż komfort jej pisania
jest większy, gdy daje studentowi satysfakcję. Forma pracy dyplomowej, zakres oraz
język, w którym będzie redagowana, uzgadniana jest z promotorem nadzorującym pracę
dyplomową. Niemniej jednak, aby pracę dyplomową można było przedstawić w języku
obcym, student musi uzyskać na to zgodę od dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim. Natomiast w przypadku pracy dyplomowej pisanej w języku polskim rada wydziału może zobowiązać studentów kierunku lub danej specjalności do umieszczenia
w pracy angielskiego tłumaczenia tytułu oraz streszczenia w tym języku. Tematy prac
magisterskich są zatwierdzane w trybie określonym przez radę wydziału, co oznacza, że
na różnych wydziałach odbywa się to odmiennie. Zatwierdzone w trybie określonym
przez radę wydziału tematy powinny być podane do wiadomości studentów nie później
niż 2 semestry przed ukończeniem studiów, a prac licencjackich i inżynierskich nie później niż 1 semestr przed ukończeniem studiów. [JAM]
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IV. Regulacje zawarte w ust. 4 zawierają wymagania stawiane pracom dyplomowym. Treść tego przepisu jest niemal wiernym powtórzeniem regulacji ustawowych
(art. 167a ust. 2 i 3 PSW). Stanowią one, że „praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania” oraz „pracę dyplomową może stanowić w szczególności
praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie
programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub
artystyczna”. Praca dyplomowa ma zatem stanowić samodzielne i oryginalne opracowanie określonego zagadnienia naukowego, związanego z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia, powinna jednocześnie prezentować ogólną wiedzę
i umiejętności studenta, w tym zwłaszcza umiejętności samodzielnego analizowania
i wnioskowania. Praca dyplomowa może mieć charakter pracy pisemnej, opublikowanego artykułu, pracy projektowej, w tym projektu i wykonania programu lub systemu
komputerowego. [JAM]
V. Pracę dyplomową studenci opracowują indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach może mieć ona charakter zespołowy, przy czym wskazane jest, aby w jej treści
wyraźnie zostało określone autorstwo poszczególnych części pracy, tak aby był widoczny indywidualny wkład pracy każdego ze studentów. Indywidualny wkład każdego
współautora powinien być oceniony w oddzielnych recenzjach. Co do zasady, nie ma
przeszkód, aby zakresy i tematy kilku prac dyplomowych były powiązane ze sobą, niemniej jednak każdy ze studentów przedkłada odrębną pracę dyplomową. Przepisy Regulaminu umożliwiają ponadto przyjęcie pracy dyplomowej powstałej w ramach studenckiego ruchu naukowego. [JAM]
VI. Znowelizowana ustawa PSW obliguje władze uczelni wyższych do opracowania i wdrożenia systemu zapobiegającego zjawiskom plagiatu prac dyplomowych. Przepis art. 167a ust. 4 PSW stanowi: „uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych
prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych”. Ustęp 8 komentowanego paragrafu Regulaminu jest konsekwencją powyższej nowelizacji ustawy PSW. Określa on zasadę, że każda praca dyplomowa podlega
sprawdzeniu z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Uczelni. Regulamin nie przewiduje w tym zakresie wyjątków,
wobec tego wszystkie prace dyplomowe muszą zostać sprawdzone przez system antyplagiatowy. Konsekwencje prawne plagiatu pracy dyplomowej precyzuje odpowiedź
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byłej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej na interpelację
poselską nr 12596 w sprawie zjawiska plagiatów w pracach naukowych i dyplomowych
z dnia 9 stycznia 2013 r.: „W przypadku podejrzenia popełnienia plagiatu przez studenta
Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W razie
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa może również, jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zawiesić osobę
w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. Jeżeli
zebrany w wyniku postępowania wyjaśniającego materiał potwierdzi popełnienie czynu, Rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania
orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu, nie stosuje się przedawnienia”. Jednocześnie
podkreślić należy, że studentowi, który popełnił plagiat, może zostać postawiony zarzut
przestępstwa przywłaszczenia sobie utworu, tj. plagiatu, unormowanego w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Przepisanie nawet niedużych fragmentów obcego tekstu
w dosłownym brzmieniu, bez ujęcia tej treści w cudzysłów i bez podania nazwy źródła,
z którego pochodzi, jest naruszeniem własności intelektualnej innego autora. Istota tego
przestępstwa polega na bezprawnym, a więc niezgodnym z obowiązującym prawem,
przypisaniu sobie autorstwa utworu. Niewątpliwie praca dyplomowa, której fragmenty
zostały ściągnięte z innego opracowania bez udokumentowania tego w drodze przypisów, nie jest samodzielnym opracowaniem tematu i jako taka nie spełnia wymagań stawianych pracom dyplomowym. Niemniej jednak, zaznaczyć należy, że praca dyplomowa nie może składać się z samych cytatów i parafraz. [JAM]
VII. Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora i recenzenta pod względem
merytorycznym oraz formalnym, według skali ocen ustalonej w § 34 ust. 1 Regulaminu.
W przypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy przez promotora i recenzenta, o ostatecznej ocenie decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
Przepisy prawa nie określają wprost kryteriów, na podstawie których dokonywana jest
ocena pracy dyplomowej, gdyż nie jest ona decyzją administracyjną. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 listopada 1999 r. (I SA 625/99, Legalis nr 176098)
wskazał, że: „przy wystawianiu tej oceny należy posługiwać się kryteriami merytorycznymi, takimi w szczególności jak: 1) czy rozważania zawarte w pracy dotyczą tematu
zakreślonego jej tytułem, 2) czy układ pracy i jej podział na poszczególne jednostki systematyczne sprzyja analizie tematu, 3) wartość rozważań merytorycznych/kompletność
tez i sposób ich uzasadnienia, 4) zakres i sposób wykorzystania źródeł, 5) czy praca
stanowi samodzielne ujęcie tematu, 6) strona formalna pracy/język, w którym została
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napisana, sposób dokumentowania wywodów − przypisy, błędy językowe, usterki maszynowe, itp. Praca dyplomowa spełniająca powyższe kryteria, czego dowodem są oceny wystawione przez promotora i recenzenta, jest istotną okolicznością stanu faktycznego sprawy, warunkującą nadanie tytułu zawodowego”. [JAM]
§ 47. [Złożenie pracy dyplomowej]
1. Pracę dyplomową student powinien złożyć w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego okresu zajęć dydaktycznych, której formalne przyjęcie następuje w ramach egzaminu dyplomowego przez wpis do protokołu egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
2. W razie dłuższej nieobecności promotora dziekan wyznacza nowego promotora
pracy dyplomowej. Jeśli w tej sprawie wpłynął wniosek od studenta, dziekan wyznacza nowego promotora pracy dyplomowej nie później niż w terminie do 14 dni
od doręczenia dziekanowi wniosku.
3. Dziekan, na wniosek promotora lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o 3 miesiące w razie: 1) długotrwałej
choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim; 2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 3 student zachowuje prawa studenta.
5. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 1
i 3, zostaje zgodnie z § 43 ust. 1 pkt 3 skreślony z listy studentów.
6. Osoba, o której mowa w ust. 5, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ukończenia studiów, a zwłaszcza
złożenia pracy i egzaminu dyplomowego w tym terminie.
7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, wznowienie studiów może nastąpić w trybie określonym w § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu.
I. Termin złożenia pracy dyplomowej wymaga uzgodnienia z promotorem. Przepisy prawa określają jednak moment graniczny, kiedy praca dyplomowa powinna zostać
ukończona i złożona. W myśl unormowań praca dyplomowa (magisterska, licencjacka,
inżynierska) powinna zostać przedłożona nie później niż do końca ostatniego okresu zajęć dydaktycznych. Jej formalne przyjęcie natomiast następuje przez wpis pozytywnej
oceny z pracy do protokołu egzaminu dyplomowego. Przepisy Regulaminu nie precyzują
konkretnej daty, wskazując jedynie moment w ramach organizacji roku akademickiego,
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który jest istotny ze względu na dochowanie terminu złożenia pracy, czyli koniec ostatniego okresu zajęć dydaktycznych. [JAM]
II. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Jest to wymóg wynikający z art. 190 ust. 1 pkt 3 PSW, który określa
przypadki skreślenia z listy studentów. Jedną z tych sytuacji jest niezłożenie w terminie
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. Niedotrzymanie tego terminu jest okolicznością uzasadniającą konieczność obligatoryjnego skreślenia osoby z listy studentów przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Od takiej decyzji studentowi przysługuje odwołanie do rektora, którego decyzja jest ostateczna. Decyzja
o skreśleniu z listy studentów jest indywidualnym aktem administracyjnym. Zgodnie
z brzmieniem art. 207 ust. 1 PSW należy stosować do niej, jako do decyzji o charakterze
administracyjnym, odpowiednio przepisy KPA oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do
sądu administracyjnego. [JAM]
III. Przed planowanym terminem ukończenia studiów student może wnioskować
do dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Takie podanie można
złożyć w uzasadnionych przypadkach, do których zaliczamy: długotrwałą chorobę studenta, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem lekarskim; niemożność wykonania
pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych
od studenta. Wniosek powinien być należycie umotywowany. Przykładowo niemożność
wykonania pracy dyplomowej może wynikać z braku dostępu do badań bądź odpowiednich materiałów i sprzętu. W przypadku przeszkody w postaci nieobecności promotora
dziekan wyznacza nowego promotora pracy dyplomowej. Jeśli w tej sprawie wpłynął
wniosek od studenta, dziekan wyznacza nowego promotora pracy dyplomowej nie później niż w terminie do 14 dni od doręczenia dziekanowi wniosku. Opisywane uprawnienie przysługuje również promotorowi. Termin złożenia pracy dyplomowej w ww. przypadkach może być przesunięty o nie więcej niż trzy miesiące. Dziekan wydziału, po
rozpoznaniu wniosku, podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną co do wyznaczenia
dodatkowego terminu. Decyzja ta ma charakter fakultatywny i uznaniowy. Dziekan
może przedłużyć przedmiotowy termin, lecz nie jest do tego zobligowany. Do decyzji
w przedmiocie przedłużenia terminu oddania pracy dyplomowej stosuje się odpowiednio przepisy KPA oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego (zob.
wyrok NSA z dnia 5 maja 1989 r., I SA 251/89, Legalis nr 36491). Istotne jest to, że
w przypadku pozytywnej decyzji w zakresie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej student zachowuje przysługujące mu prawa, m.in.: korzysta z legitymacji, zniżek
studenckich, bibliotek. [JAM]
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IV. W sytuacji, w której decyzja o skreśleniu z listy studentów została już wydana
oraz uprawomocniła się, student może złożyć wniosek o wznowienie studiów. Tak więc
decyzja o skreśleniu z listy studentów nie niesie za sobą nieodwracalnych skutków i nie
zamyka osobie drogi do złożenia pracy dyplomowej. Zasady wznowienia studiów, po
skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, określają postanowienia § 47 ust. 6 i 7 Regulaminu. Z treści tych
przepisów wynika, że wszczęcie procedury wznowienia studiów należy do osoby skreślonej z listy studentów. Osoba znajdująca się w takiej sytuacji może, w terminie 2 lat od
daty skreślenia z listy studentów, ubiegać się o wznowienie studiów w celu ukończenia
studiów, a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego w tym terminie. Student,
który został skreślony z listy studentów z powyższych powodów i w ciągu dwóch lat od
daty skreślenia z listy studentów nie złożył wniosku o wznowienie studiów, może po
upływie tego terminu ubiegać się o wznowienie studiów w trybie określonym w § 44
ust. 3 i 5 Regulaminu. Jednocześnie zaznaczyć należy, że stosownie do § 44 Regulaminu
wznowienie następuje na ten sam kierunek studiów, z którego został on skreślony. Decyzja w sprawie wznowienia studiów ma charakter uznaniowy, co nie oznacza, że organy administracyjne mogą ją podejmować w sposób dowolny, nie biorąc pod uwagę obowiązujących przepisów ustawowych. [JAM]
§ 48. [Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego i zasady jego przeprowadzenia]
1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
1) zaliczenie wszystkich modułów zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) obowiązkowych i praktyk zawodowych objętych programem studiów danego kierunku
oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (uznanych przez dziekana);
2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową.
2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie ustalonym przez dziekana.
3. Egzamin odbywa się przed powołaną przez dziekana komisją w składzie co najmniej trzyosobowym. W skład komisji wchodzą promotor i recenzent (recenzenci).
Komisji przewodniczy powołany przez dziekana nauczyciel akademicki mający
stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się w języku polskim lub w języku obcym, jeżeli
program studiów przewiduje takie rozwiązanie. Za zgodą dziekana egzamin dyplomowy może odbyć się w języku obcym.
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5. Jeżeli student nie zdał egzaminu dyplomowego lub nie przystąpił do niego
w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin. W przypadku niezdania
egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub nieprzystąpienia do niego student
zostaje skreślony z listy studentów.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa, na wniosek dziekana, rada danej jednostki.
I. W obowiązującym Regulaminie w stosunku do poprzednich unormowań wprowadzono zmiany w nazewnictwie: pojęcie „przedmiot” zastąpiono terminem „moduł”.
W pozostałym zakresie regulacja ta nie uległa zmianie. Zgodnie z § 48 ust. 5 szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa rada danej jednostki na
wniosek dziekana. Tytułem przykładu na WPAiE przyjęto uchwałę nr 64/V/2014 Rady
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego
stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego, z późn. zm.
W § 6 ust. 1−6 przywołanej uchwały określono, że egzamin dyplomowy ma formę ustną. [MK]
II. Organem uczelni właściwym w zakresie organizacji egzaminów dyplomowych
jest dziekan. Po zakończeniu ostatniego semestru kształcenia student składa pracę dyplomową i przystępuje do egzaminu dyplomowego. Aby móc przystąpić do egzaminu,
musi on zaliczyć wszystkie obowiązkowe moduły zajęć, praktyki oraz uzyskać odpowiednią ilość punktów ECTS. Ocena otrzymana z pracy dyplomowej nie może być niższa od dostatecznej. Studenci zobowiązani są do przygotowania i przedłożenia pracy
dyplomowej, tj. pracy licencjackiej, a w przypadku studiów drugiego stopnia pracy magisterskiej. Praca dyplomowa kończy cykl dydaktyczny. Tematyka pracy dyplomowej
musi być zbieżna z kierunkiem i specjalnością studiów. Promotor sprawujący opiekę nad
pracą studenta jest odpowiedzialny za merytoryczną i metodologiczną jej poprawność.
[MK]
III. Przywołana wyżej uchwała obrazuje zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na WPAiE. Paragraf 6 ust. 1 tej uchwały w zakresie egzaminu licencjackiego określa, że na egzaminie student odpowiada na dwa pytania. Pierwsze, z zakresu
pracy, formułuje recenzent, drugie pytanie, z przedmiotu kierunkowego, student losuje
z przygotowanych i opublikowanych wcześniej pytań. Na egzamin licencjacki należy
przygotować zestaw 15 pytań, na magisterski 30 pytań. Na egzaminie magisterskim zadawane są z kolei trzy pytania. Pierwsze, z zakresu pracy, zadaje recenzent, kolejne dwa
pytania, z przedmiotu kierunkowego, student losuje z przygotowanych i opublikowanych pytań. Pytania z przedmiotu kierunkowego, jednakowe dla określonego kierunku
196

IX. Ukończenie studiów

i formy studiów, po pisemnej akceptacji kierownika jednostki dydaktycznej są publikowane na tablicy informacyjnej jednostki i jej stronie internetowej co najmniej miesiąc
przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje prawo do zadania studentowi dodatkowego pytania. Odpowiedź na
każde z pytań na egzaminie dyplomowym podlega osobnej ocenie. Następnie ustalana
jest ocena łączna egzaminu jako średnia arytmetyczna ocen odpowiedzi. Egzamin dyplomowy musi odbyć się przed powołaną przez dziekana komisją w składzie co najmniej trzyosobowym. Komisji przewodniczy nauczyciel akademicki posiadający co
najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudniony we właściwej jednostce albo w innej jednostce organizacyjnej Wydziału. W skład komisji wchodzą ponadto promotor
pracy dyplomowej i jej recenzent. Na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej Komisji może przewodniczyć dziekan (prodziekan). [MK]
IV. Komentowana uchwała WPAiE stanowi, że co do zasady językiem egzaminu
dyplomowego jest język polski. Egzamin dyplomowy może również odbyć się w języku
obcym, o ile student wykaże bardzo dobrą znajomość wybranego języka, potwierdzoną
przez znającego ten język promotora, pod którego kierunkiem została napisana praca
dyplomowa w tym języku. W sytuacji gdy promotorem jest doktor, recenzję sporządza
profesor lub doktor habilitowany znający ten język. Decyzję w tej kwestii podejmuje
dziekan na podstawie opinii promotora, potwierdzającej zasadność przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w wybranym języku. Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza się
w obecności wszystkich członków komisji i wszystkich seminarzystów. Prowadzący seminarium zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu protokół zaliczenia seminarium co
najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. [MK]
V. Uchwałą nr 16/II/2014 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lutego 2014 r. wprowadzono zmianę do uchwały
nr 2 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego. Zmiana ta polegała na dodaniu § 6a określającego tryb i warunki egzaminu
końcowego i dyplomowego na niestacjonarnych studiach prawa drugiego stopnia. Przepis ten wskazuje, że „Do oceny pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia stosuje się poniższe przepisy (czyli § 6a), a w sprawach nieuregulowanych, pozostałe przepisy
uchwały”. [MK]
VI. Obecnie opisane zagadnienia w pkt V normuje § 6a uchwały nr 64/V/2014
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
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19 maja 2014 r. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, skład komisji egzaminacyjnej i tryb jej powołania w ramach 2,5-letniego prawa zostały uregulowane analogicznie jak w przypadku pozostałych kierunków prowadzonych na Wydziale. Egzamin
dyplomowy składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje materiał odpowiadający czterem blokom przedmiotowym: blok publicznoprawny z elementami historycznoprawnymi; blok administracyjno-prawny; blok karnoprawny; blok cywilnoprawny. Zadania egzaminacyjne zostały przewidziane w postaci kazusów oraz zestawu
pytań problemowych. Uchwała wskazuje, że może się to odbyć w formie testu. Do części ustnej zostaje dopuszczony student, który w każdej z dwóch części fazy pisemnej
(test i kazusy) uzyska minimum 60 procent możliwych do zdobycia punktów. Część
ustna obejmuje dwa pytania z zakresu pracy dyplomowej zadawane przez recenzenta.
Ocena pracy dyplomowej stanowi średnią arytmetyczną ocen wynikających z pisemnych recenzji promotora i recenzenta. [MK]
VII. Dziekanowi przekazano kompetencje do powołania egzaminatorów, przeprowadzających ten egzamin i przedstawiających komisji propozycję ocen. Zespół jest
odpowiedzialny za przygotowanie pytań egzaminacyjnych oraz zasad ich oceny. Egzamin dyplomowy uznaje się za zdany na co najmniej ocenę dostateczną z części ustnej
i pisemnej. Warunkiem pozytywnej oceny egzaminu jest uzyskanie z dwóch części fazy
pisemnej minimum 60% możliwych do zdobycia punktów. Wymogiem otrzymania oceny dostatecznej z części ustnej jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen za odpowiedzi na pytania z zakresu pracy dyplomowej, o ile za każdą z nich student otrzyma ocenę
co najmniej dostateczną. O ostatecznej ocenie z części pisemnej egzaminu, w razie istotnych wątpliwości, decyduje po konsultacji z zespołem egzaminatorów komisja egzaminu dyplomowego. [MK]
§ 49. [Otwarty egzamin dyplomowy]
1. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie egzaminu otwartego.
2. Skierowany do dziekana wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w dziekanacie nie później niż na miesiąc przez przewidywanym terminem egzaminu dyplomowego.
3. Informacje o otwartych egzaminach dyplomowych podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej wydziału oraz na wydziałowej tablicy ogłoszeń.
4. Do otwartego egzaminu dyplomowego stosuje się postanowienia § 48 ust. 3 i 4.
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I. Ustawodawca w art. 162 pkt 4 PSW upoważnił ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach również w zakresie
trybu przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego. Rozporządzenie to zostało wydane w dniu 25 września 2014 r. (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1302) i normuje w § 1 pkt 21, że postanowienia regulaminu studiów
w uczelniach określają tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora,
otwartego egzaminu dyplomowego. Przykładowo, w regulaminie studiów Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Regulamin studiów zatwierdzony przez
Senat UPH w Siedlcach 15 kwietnia 2012 r.) znajdujemy zapis uznający, że charakter
otwarty egzaminu powinien dotyczyć pracy wybitnej, o szczególnym znaczeniu dla nauki lub praktyki (http://www.ifp.uph.edu.pl/studenci/egzamin-dyplomowy, dostęp:
06.05.2016 r.). [MK]
§ 50. [Warunki uzyskania dyplomu]
1. Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej
z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.
2. Podstawą obliczenia wyników studiów są:
1) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen
unieważnionych) – A;
2) ocena pracy dyplomowej – B;
3) ocena egzaminu dyplomowego − C.
3. Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę
z egzaminu dyplomowego.
4. Wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.
5. Wynik jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia określa
wzór A/2+(B+C)/4.
6. Średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów, o którym mowa w ust. 4 i 5,
oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując ogólne zasady
zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie cyfry zachowanej o 1).
7. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany zgodnie z zasadą:
–– do 3,25 − dostateczny (3,0),
–– od 3,26 do 3,74 − plus dostateczny (3,5),
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–– od 3,75 do 4,24 − dobry (4,0),
–– od 4,25 do 4,74 − plus dobry (4,5),
–– od 4,75 − bardzo dobry (5,0).
8. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć wynik studiów, o którym mowa
w ust. 7, o 0,5, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego
otrzymał oceny bardzo dobre.
I. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego cechuje się szczególnymi
regułami. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest otrzymanie oceny co
najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego. Niemniej jednak należy mieć na uwadze okoliczność, że egzamin dyplomowy
poprzedzony jest koniecznością zaliczenia wszystkich modułów zajęć (zajęcia lub grupy
zajęć) obowiązkowych i praktyk zawodowych objętych programem studiów danego kierunku oraz uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS (uznanych przez dziekana).
Dopiero po spełnieniu tych przesłanek student może przystąpić do egzaminu dyplomowego. [JAM]
II. Ocena końcowa na dyplomie zależy od średniej oceny ze wszystkich uzyskanych zaliczeń i egzaminów z okresu studiów, oceny z pracy dyplomowej oraz oceny
z egzaminu dyplomowego. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych
w czasie studiów nie uwzględnia się ocen unieważnionych w wyniku egzaminu komisyjnego. A zatem ocena uzyskana na egzaminie komisyjnym podlega uwzględnieniu
przy obliczaniu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w czasie studiów, a nie ocena
unieważniona. Podstawą obliczenia wyników studiów jest również ocena pracy dyplomowej, której dokonuje promotor pracy oraz recenzent. Ocena pracy dyplomowej musi
być pozytywna, a zatem musi zostać oceniona co najmniej na ocenę dostateczną. W przypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy o ostatecznej ocenie decyduje dziekan, który
może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta (zob. komentarz do § 47). [JAM]
III. Egzamin dyplomowy normują przepisy pomieszczone w § 48 Regulaminu
oraz zasady określone przez poszczególne rady wydziału, które, na wniosek dziekana,
wskazują szczegółowe reguły przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Należy podkreślić, że przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę
z egzaminu dyplomowego. Oznacza to, że jeżeli student w pierwszym terminie uzyskał
ocenę niedostateczną, a w drugim terminie otrzymał ocenę co najmniej dostateczną lub
wyższą, to przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się wyłącznie
końcową ocenę z egzaminu dyplomowego. [JAM]
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IV. Brzmienie ust.1 wskazuje, że średnia obejmuje wszystkie egzaminy oraz zaliczenia z przedmiotów niekończących się egzaminem objętych planem studiów, z wyjątkiem ocen unieważnionych. Dotyczy to również wszystkich ocen niedostatecznych
z powyższych egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów. [JAM]
V. Podstawą obliczenia wyniku studiów są: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A; ocena pracy dyplomowej – B; ocena egzaminu dyplomowego − C. W Regulaminie studiów zostały podane
wzory, które określają wynik studiów. I tak, dla studiów pierwszego stopnia, a więc studiów licencjackich lub inżynierskich, ustanowiono wzór: 3A/4+(B+C)/8. Natomiast wynik jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia określa wzór:
A/2+(B+C)/4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów,
obliczony zgodnie z podanymi wzorami, wyrównany zgodnie z zasadą:
–– do 3,25 – ocena na dyplomie: dostateczny (3,0),
–– od 3,26 do 3,74 − ocena na dyplomie: plus dostateczny (3,5),
–– od 3,75 do 4,24 − ocena na dyplomie: dobry (4,0),
–– od 4,25 do 4,74 − ocena na dyplomie: plus dobry (4,5),
–– od 4,75 − ocena na dyplomie: bardzo dobry (5,0). [JAM]
VI. Przepis ust. 8 nadaje uprawnienie komisji egzaminacyjnej do podwyższenia
wyniku studiów o 0,5, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego
otrzymał oceny bardzo dobre. Jest to jednak uprawnienie fakultatywne, a zatem komisja
egzaminacyjna może podwyższyć wynik studiów, lecz nie jest do tego zobligowana.
[JAM]
§ 51. [Dyplom ukończenia studiów]
1. Dyplom, który absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, potwierdza ukończenie określonego kierunku studiów.
2. Absolwent jest zobligowany do uregulowania zobowiązań materialnych wobec
Uczelni przed odebraniem dyplomu.
I. Absolwent UWr otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający ukończenie określonego kierunku studiów i uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
W myśl art. 6 ust. 1 pkt 6 PSW wydawanie dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń należy do ustawowych uprawnień
uczelni wyższej. Organem podejmującym akt wydania dyplomu ukończenia studiów
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i nadania tytułu zawodowego w świetle przepisów art. 66 ust. 1 i 2 PSW jest rektor
uczelni – organ reprezentujący uczelnię na zewnątrz. Wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwentom wydawane są dwa odpisy dyplomu oraz suplement do dyplomu.
Brzmienie art. 167 ust. 1 PSW wskazuje, że suplement do dyplomu nie jest odrębnym
dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów, a stanowi uszczegółowioną i poszerzoną informację o przebiegu studiów danego absolwenta. Ogólny wzór suplementu do
dyplomu ukończenia studiów określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów
ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167). W suplemencie mogą również znaleźć
się dodatkowe osiągnięcia studenta, o ile dostarczy on odpowiednie zaświadczenia. Suplement wydawany jest absolwentowi łącznie z dyplomem ukończenia studiów i powinien zostać przekazany w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów przez absolwenta.
Do czasu otrzymania dyplomu uczelnia może wystawiać zaświadczenia o ukończeniu
studiów wyższych. [JAM]
II. Uniwersytet Wrocławski, podobnie jak inne uczelnie wyższe w kraju, wprowadził własny wzór dyplomu ukończenia studiów, co reguluje uchwała Nr 63/2014 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów
dyplomów ukończenia studiów. Absolwenci UWr, którzy zrealizowali program kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, otrzymują dyplom ukończenia studiów, sporządzony według wzoru określonego w ww. uchwale Senatu UWr, jak również
otrzymują suplement do dyplomu sporządzony według wzoru określonego w przywołanym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
Szczegółowe zasady sporządzania w UWr dyplomów ukończenia studiów pierwszego
stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania określone zostały
w zarządzeniu Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania. [JAM]
III. Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie należy rozróżnić decyzję rektora −
akt wydania dyplomu jako dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów w konkretnej uczelni i uzyskanie tytułu zawodowego, i akt nadania, którym organ nadaje tytuł
zawodowy absolwentowi. Ten drugi akt podejmowany jest przez organ inny niż rektor,
a określony regulaminem studiów (zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 listopada
2007 r., III SA/Kr 772/07, Legalis nr 327627). Możliwe są zatem sytuacje, w których
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przedmiotem skargi do WSA jest decyzja rektora − akt wydania dyplomu, a to wówczas
gdy przedmiotem żądania jest zmiana wpisu w samym dyplomie (por. np. wyrok NSA
z dnia 6 września 2007 r., I OSK 857/07 – niepubl.), lecz niedotycząca podstawy nadania
tytułu zawodowego, którego uzyskanie dyplom tylko potwierdza. [JAM]
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§ 52. [Decyzje i inne rozstrzygnięcia dotyczące studentów]
1. Decyzje i inne rozstrzygnięcia dotyczące studentów i objęte postanowieniami
niniejszego Regulaminu podejmuje dziekan (dyrektor/kierownik jednostki dydaktycznej) z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek studenta.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony w dziekanacie w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub ustalonym i ogłoszonym przez dziekana. Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego i zawierać wskazanie
osoby, od której pochodzi, kierunek, rok studiów, numer albumu, pełny aktualny
adres korespondencyjny, kontaktowy numer telefoniczny i kontaktowy adres poczty elektronicznej, wskazanie, czego wniosek dotyczy, wskazanie adresata, a także
czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Dziekanat
obowiązany jest potwierdzić wniesienie kompletnego wniosku, jeżeli wnoszący tego
żąda.
3. Niekompletny wniosek studenta, po bezskutecznym upływie siedmiodniowego
terminu wskazanego w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, pozostawiany jest bez
rozpoznania, jeżeli braki w dokumentacji są tego rodzaju, że uniemożliwiają rozpatrzenie wniosku. Zarówno wniosek, jak i wezwanie do usunięcia braków przechowywane są w aktach studenta.
4. Decyzje dziekana dotyczące skreślenia z listy studentów, reaktywacji na studia
po skreśleniu z listy studentów, przyjęcia z innej uczelni, odmowy zwolnienia
z opłat, wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być skutecznie doręczone.
5. O innych rozstrzygnięciach (komunikatach, informacjach, itp.) dziekana student dowiaduje się osobiście w dziekanacie w najbliższym możliwym terminie, albo
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za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), uczelnianej poczty elektronicznej lub telefonicznie. Datę i sposób powiadomienia studenta
o rozstrzygnięciu odnotowuje się w aktach studenta. Jeśli student o rozstrzygnięciu
dowiedział się telefonicznie, zobowiązany jest do podpisania powiadomienia w możliwie najbliższym terminie w dziekanacie. Rozstrzygnięcie uważa się za doręczone
z dniem powiadomienia.
6. W razie wątpliwości co do treści rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 5, student ma prawo otrzymania go na piśmie, pod warunkiem, że jego wniosek wpłynie
do dziekanatu w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia treści rozstrzygnięcia.
7. Od decyzji i innych rozstrzygnięć dziekana służy w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia odwołanie do Rektora za pośrednictwem dziekana.
I. W § 52 Regulaminu zostały unormowane kwestie procesowe związane z podejmowaniem przez właściwe organy Uczelni decyzji i innych rozstrzygnięć względem
studentów. W przepisie tym wskazano także m.in. organy kompetentne do rozpatrywania podań studentów oraz wydawania względem nich decyzji i innych rozstrzygnięć.
Określono też wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać podania wnoszone przez
studentów oraz unormowano tryb ich składania. Wyraźnie wskazano również, jakie decyzje w indywidualnych sprawach studenta. Uczelnia powinna wydać w formie pisemnej, a dla jakich wystarczająca jest forma ustnego powiadomienia. Ponadto w analizowanym przepisie studentom zostało przyznane prawo do odwołania się od decyzji
i rozstrzygnięć podjętych przez organy Uczelni w I instancji do organów wyższego stopnia. [AD]
II. Z uwagi na fakt, że UWr, jak każda inna szkoła wyższa, jest zakładem administracyjnym, szczegółowe omówienie kwestii procesowych związanych z podejmowaniem decyzji i rozstrzygnięć względem studentów warto poprzedzić krótkim wyjaśnieniem, co należy rozumieć przez pojęcie zakładu administracyjnego. Jest to bowiem
kluczowe dla zrozumienia problematyki związanej z podejmowaniem rozstrzygnięć
przez organy Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich (zob. P. Lisowski, Prawo zakładowe – in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne),
[w:] Księga jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, red. M Jabłoński, „Przegląd Prawa i Administracji”, tom C/1, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3661, Wrocław 2015, passim).
Przez zakład administracyjny należy rozumieć jednostkę organizacyjną niebędącą
jednostką państwową ani jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do wykonywania
zadań publicznych. Zakład administracyjny, określany też publicznym, stanowi jedną
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z form decentralizacji władzy publicznej. Nie podlega zatem władzy hierarchicznej organów administracji rządowej i sprawuje funkcje administracji publicznej samodzielnie, korzystając z władztwa zakładowego (zob. postanowienie NSA z dnia 19 maja 2010 r., I OSK
774/10, Legalis nr 666128). [AD]
III. Zakłady administracyjne są tworzone w celu trwałej realizacji określonego
zadania publicznego. Są uprawnione do nawiązywania ze swoimi użytkownikami stosunków zakładowych, które w istocie należą do stosunków administracyjnoprawnch.
Destynatariusze zakładu administracyjnego stanowią w danym przedziale czasu swego
rodzaju zamknięty krąg (zob. wyrok WSA w Białymstoku z 15 lipca 2008 r., II SA/Bk
320/08, Legalis nr 121477). Przez destynatariuszy zakładu administracyjnego należy rozumieć jego użytkowników. Między studentem, występującym w roli użytkownika zakładu administracyjnego, a Uniwersytetem, jako zakładem administracyjnym, nawiązuje się zatem stosunek zakładowy. Na podstawie stosunku zakładowego użytkownikowi
świadczone są usługi o charakterze niematerialnym. W odniesieniu do studenta będą to
przede wszystkim usługi edukacyjne. [AD]
IV. Zakład administracyjny korzysta z władztwa zakładowego, którego istotą jest
„zakres upoważnień dla organów zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków
prawnych z użytkownikami zakładu, jak również z osobami, które znalazły się na terenie zakładu w innym charakterze” (E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część
ogólna, Toruń 1998, s. 223). Z chwilą przyjęcia danej osoby w poczet użytkowników
zakładu staje się ona podmiotem praw i obowiązków, które przysługują bądź obciążają
użytkowników danego zakładu administracyjnego. Prawa i obowiązki użytkownika zakładu wynikają zarówno z przepisów powszechnie obowiązujących, jak i z aktów wewnątrzzakładowych (zob. uchwała NSA z dnia 13 października 2003 r., OPS 5/03, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp: 5.05.2016 r.). [AD]
V. Organy zakładów administracyjnych kierują zarówno do swoich użytkowników, jak i do osób ubiegających się o uzyskanie statusu użytkownika zakładu indywidualne akty administracyjne, określane w nauce prawa administracyjnego aktami władztwa zakładowego. Wśród nich należy wyróżnić akty zewnętrzne i akty wewnętrzne.
Przez zakładowe akty zewnętrzne należy rozumieć rozstrzygnięcia organu zakładu, które są podejmowane w sprawie indywidualnej użytkownika zakładu administracyjnego,
dotyczące nawiązania, przekształcenia lub rozwiązania stosunku zakładowego (zob. postanowienie NSA z dnia 25 września 1986 r., SA/Gd 513/86, OSPiKA 1988, nr 4, poz. 88
z glosą J. Homplewicza). Innymi słowy, są to akty powodujące zmianę statusu użytkownika zakładu. Zewnętrzne akty władztwa zakładowego są decyzjami administracyjnymi
w rozumieniu KPA. Rozstrzygnięcia mające formę decyzji administracyjnej gwarantują
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studentowi większą sferę ochrony prawnej niż rozstrzygnięcia niemające przymiotu decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjne mogą być bowiem zaskarżane na drodze administracyjnej i na drodze sądowej.
Z kolei wewnętrznymi aktami zakładowymi są jednostronne rozstrzygnięcia organów zakładu, których celem jest wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych
skutków prawnych, ale tylko w ramach stosunku zakładowego. Należy zaznaczyć, że te
rozstrzygnięcia podjęte w ramach władztwa wewnętrznego nie są decyzjami administracyjnymi i nie służą od nich środki zaskarżenia na drodze sądowej. [AD]
VI. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, należy stwierdzić, że większość
rozstrzygnięć podejmowanych względem studentów w oparciu o Regulamin stanowią
akty władztwa zakładowego. Podejmowane są zatem autorytatywnie i stanowią formę
konkretyzacji postanowień Regulaminu. Wydawane są zaś w celu określenia indywidualnych praw i obowiązków studenta. Studenci w okresie swojej bytności w Uniwersytecie mają do czynienia zarówno z zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi aktami władztwa
zakładowego. Z Regulaminu wynika bowiem, że do studentów w zakresie ich spraw
indywidualnych kierowane są decyzje i inne rozstrzygnięcia. Niemniej tylko niektórym
z decyzji kierowanych do studentów można przypisać przymiot decyzji administracyjnej. [AD]
VII. W przepisach KPA zostały przewidziane zwyczajne i nadzwyczajne środki
służące zaskarżaniu decyzji administracyjnych. Zwyczajnym środkiem zaskarżenia jest
odwołanie. Nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia są zaś tryby nadzwyczajne, do których zalicza się: wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności
decyzji administracyjnej, weryfikację decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną. Ponadto istnieje możliwość zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.
Zgodnie bowiem z art. 16 § 2 KPA decyzje administracyjne mogą być zaskarżane do sądu
administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem. Zasady i tryb zaskarżania decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego regulują przepisy PPSA. [AD]
VIII. W świetle KPA decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę co do istoty
w całości lub części, lub w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Jest ona
definitywnym, ostatecznym wyrazem woli organu administracyjnego. Jednakże decyzja
administracyjna może być wydana jedynie wówczas, gdy przepis szczególny przewiduje taką formę działania organu. Oznacza to, że organy uczelni, w każdym przypadku
wydania decyzji administracyjnej, są zobowiązane do wskazania przepisu prawa stanowiącego podstawę prawną do rozstrzygnięcia danej sprawy w formie decyzji administracyjnej. Regulamin jest aktem wewnątrzzakładowym i nie może być uznany za prawo
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powszechnie obowiązujące. Wobec tego nie może stanowić samoistnej materialnoprawnej podstawy decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 107 KPA jednym z konstytutywnych elementów treści decyzji administracyjnej jest powołanie podstawy prawnej. Podstawa prawna powinna być powołana dokładnie. Oznacza to, że konieczne jest wyraźne wskazanie w treści decyzji administracyjnej przepisu powszechnie obowiązującego prawa, który stanowił podstawę
wydania decyzji. Należy przez to rozumieć wskazanie przepisu prawa materialnego
i przepisu prawa procesowego wraz z powołaniem miejsca ich publikacji oraz zmian
aktu prawnego, które miały miejsce do daty wydania decyzji. [AD]
IX. W doktrynie postępowania administracyjnego wskazuje się, że decyzja, która
nie zawiera wszystkich elementów określonych w art. 107 § 1 KPA, nie jest decyzją
administracyjną wadliwą. Zakwalifikowanie danego pisma jako decyzji administracyjnej nie wymaga, aby pismo to zawierało wszystkie elementy decyzji wskazane w art. 107
KPA. Zgodnie z wyrokiem NSA wystąpienie niektórych elementów decyzji wskazanych
w tym przepisie stanowi warunek sine qua non dla zakwalifikowania danego pisma jako
decyzji administracyjnej. Do takich elementów zalicza się: oznaczenie organu wydającego decyzję, wskazanie jej adresata, rozstrzygnięcie, podpis osoby reprezentującej organ (zob. wyrok NSA z dnia 22 września 1981 r., SA 791/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 91).
Można zatem przyjąć, że pewne elementy treści decyzji administracyjnej charakteryzują
się większą doniosłością prawną od pozostałych. Brak bowiem niektórych składników
decyzji powoduje nieistnienie decyzji czy też jej poważną wadę, z kolei brak innych nie
rzutuje na pozbawienie określonego rozstrzygnięcia przymiotu decyzji administracyjnej. [AD]
X. Zgodnie z postanowieniami § 52 ust. 1 Regulaminu organem kompetentnym
do podejmowania decyzji i innych rozstrzygnięć względem studentów jest co do zasady
dziekan, jednakże mogą być one wydawane również przez dyrektora czy też kierownika
jednostki dydaktycznej. Należy wskazać, że w myśl art. 60 ust. 6 PSW organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych,
w tym dziekan.
Decyzje i inne rozstrzygnięcia adresowane do studenta są podejmowane po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. Paragraf 52 ust. 1 Regulaminu wskazuje dwa
sposoby wszczęcia postępowania w indywidualnych sprawach studenckich, tj. wszczęcie
postępowania z urzędu albo wszczęcie postępowania na wniosek studenta. Możliwe jest
zatem wszczęcie postępowania z inicjatywy organu Uczelni, bez udziału studenta, jak
i z inicjatywy samego studenta w wyniku złożenia przez niego odpowiedniego wniosku.
W toku postępowania w indywidualnej sprawie studenta nie ma różnic uwarunkowanych
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sposobem wszczęcia postępowania. Niemożliwe jest jednak wszczęcie postępowania jednocześnie na wniosek studenta i z urzędu przez organ Uczelni. [AD]
XI. Z wszczęciem postępowania z urzędu będziemy mieli do czynienia najczęściej w przypadku nałożenia na studenta określonych obowiązków czy też w wypadku
określenia pewnych negatywnych dla studenta konsekwencji prawnych wynikających
z obowiązujących przepisów, np. skreślenia z listy studentów. Z kolei ze wszczęciem
postępowania na wniosek będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy student, który
chce skorzystać z praw wynikających z Regulaminu, wystąpi z pisemnym żądaniem
wszczęcia postępowania, w którego toku nastąpi konkretyzacja jego praw.
Wniosek studenta powinien przybrać formę pisemną i czynić zadość wymaganiom określonym w Regulaminie oraz warunkom wynikających z innych przepisów
szczególnych. Uchwałodawca regulaminowy nie dopuszcza zatem, aby żądanie studenta
zostało zgłoszone w formie ustnej. [AD]
XII. Datą wszczęcia postępowania na żądanie studenta jest dzień, w którym podanie zostało doręczone pracownikom dziekanatu. Student może podanie złożyć osobiście, wysłać drogą pocztową albo doręczyć przez swojego pełnomocnika. Pełnomocnik
studenta powinien posiadać dokument pełnomocnictwa, który następnie − przy składaniu podania − okaże pracownikom dziekanatu. Nie znajduje racjonalnego uzasadnienia
odmowa przyjęcia podania studenta składanego przez pełnomocnika, o ile reprezentant
legitymuje się stosownym dokumentem, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania studenta. Warto podkreślić, że wystarczające jest pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej, a zatem dokument zawierający umocowanie do reprezentowania własnoręcznie podpisany przez studenta. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy dziekanatu
żądali pełnomocnictwa w formie szczególnej, np. w formie aktu notarialnego.
Zatem w przypadku, gdy student chce skorzystać z praw zagwarantowanych
w Regulaminie, powinien wystąpić z pisemnym podaniem do dziekana, który podejmie
względem niego odpowiednie rozstrzygnięcie. Wnosząc podanie, student powinien pamiętać o dochowaniu przepisanego terminu. Termin ten jest określony w Regulaminie
bądź zostaje ustalony i ogłoszony przez dziekana w innych aktach o charakterze wewnątrzzakładowym. [AD]
XIII. W ust. 2 § 52 Regulaminu wskazane zostały elementy, które w swojej treści
powinien zawierać wniosek studenta. Zalicza się do nich: wskazanie osoby, od której
wniosek pochodzi, kierunek, rok studiów, numer albumu, pełny aktualny adres korespondencyjny, kontaktowy numer telefoniczny i kontaktowy adres poczty elektronicznej, wskazanie, czego wniosek dotyczy, wskazanie adresata. Ponadto w Regulaminie
zastrzeżono, iż inne wymagania stawiane wnioskom studentów mogą zostać ustalone
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w przepisach szczególnych. W gestii studenta leżeć zatem będzie konieczność sprawdzenia, czy przepisy szczególne nie określają dodatkowych wymogów co do treści podania składanego w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy. [AD]
XIV. Niezwykle istotne dla ochrony praw studentów wydaje się uregulowanie
zobowiązujące dziekanaty do potwierdzania wniesienia kompletnego podania przez studenta. Zgodnie z treścią § 52 ust. 2 Regulaminu właściwy dla danego studenta dziekanat
obowiązany jest potwierdzić wniesienie kompletnego podania, jeżeli wnoszący tego
żąda. Dziekanat będzie więc zobligowany potwierdzić złożenie kompletnego podania,
ale tylko w przypadku kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek. Pierwszą przesłanką jest kompletność wniosku studenta, drugą zaś zastrzeżenie, że potwierdzenie nastąpi
tylko na żądanie studenta. Regulamin nakłada zatem na pracowników dziekanatu obowiązek dokonania oceny formalnej wniosku studenta. Ocena ta może nastąpić już wraz
z momentem wniesienia podania bądź też może być nieco przesunięta w czasie, w przypadku, gdy student nie domaga się, aby pracownicy dziekanatu poświadczyli, że podanie odpowiadające wymogom formalnym zostało w dziekanacie złożone.
Należy nadmienić, iż pracownicy dziekanatu są uprawnieni i zarazem zobowiązani do oceny podania studenta, ale tylko pod kątem wymogów formalnych. Merytorycznej oceny podania dokonuje organ kompetentny do podjęcia rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie studenta, czyli dziekan bądź dyrektor czy też kierownik jednostki
dydaktycznej. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy dziekanatu odmówili studentowi
potwierdzenia wniesienia podania w przypadku, gdy student się tego domaga. Student
zatem, chcąc otrzymać potwierdzenie wniesienia podania, powinien poinformować
o tym pracownika dziekanatu. Przykładowo może przyjść do dziekanatu w dwoma egzemplarzami podania, jeden pozostawi w dziekanacie, drugi opatrzony stosowną adnotacją pracownika dziekanatu zatrzyma dla siebie w celach dowodowych. Adnotacja powinna zawierać datę i miejsce złożenia podania, stwierdzenie, że podanie zostało
złożone oraz podpis pracownika z podaniem jego imienia i nazwiska. [AD]
XV. Ustęp 3 § 52 Regulaminu wskazuje czynności, jakie powinny zostać podjęte
w przypadku, gdy student złożył w dziekanacie wniosek niekompletny, czyli takie pismo, które nie czyni zadość wymaganiom określonym w § 48 ust. 2 Regulaminu.
W przypadku braków formalnych w podaniu studenta dziekanat będzie zobligowany do
wezwania go do ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty wezwania. Jednocześnie z wezwaniem do usunięcia braków organ powinien pouczyć studenta o terminie
przewidzianym do ich usunięcia. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany, a zatem nastąpi bezskuteczny upływ terminu, podanie studenta zostanie pozostawione bez rozpoznania i trafi do akt studenta. Regulamin nie wskazuje, w jakim terminie od złożenia
wniosku student powinien zostać wezwany do usunięcia braków formalnych podania.
211

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

Należy przyjąć, iż powinno to nastąpić niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. Warto
podkreślić, że pozostawienie podania studenta bez rozpoznania nie będzie dopuszczalne,
w przypadku, gdy dokumentacja, którą posiada dziekanat, będzie umożliwiała rozpatrzenie wniosku studenta. Uchwałodawca regulaminowy zastrzega, że zarówno wniosek, jak
i wezwanie do usunięcia braków formalnych podania powinny być przechowywane
w aktach studenta.
Należy zaznaczyć, że termin przewidziany w Regulaminie do usunięcia braków
formalnych podania ma charakter terminu zawitego (przywracalnego). Oznacza, że student, który z przyczyn niezależnych, bez własnej winy, dopuścił się przekroczenia siedmiodniowego terminu od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, może wnioskować o jego przywrócenie. W tym celu winien skierować do dziekana stosowny wniosek
z równoczesnym dokonaniem czynności, której terminowi uchybił. Zatem, kierując
wniosek do dziekana o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych podania, student powinien wnieść uzupełnione podanie. [AD]
XVI. Ustęp 4 i 5 § 52 Regulaminu dotyczy formy, jaka powinna zostać nadana
decyzjom i rozstrzygnięciom podejmowanym w sprawach studenckich. Ustęp 3 wymienia enumeratywnie decyzje, które dla swojej ważności wymagają dochowania formy
pisemnej i skutecznego doręczenia. Do takich decyzji zaliczone zostały decyzje: w sprawie skreślenia z listy studentów, reaktywacji na studia po skreśleniu z listy studentów,
przyjęcia z innej uczelni, odmowy zwolnienia z opłat. Decyzjom tym przysługuje przymiot decyzji administracyjnej. Względem decyzji wymienionych w § 48 ust. 3 Regulaminu wydanych bez dochowania przepisanej formy uchwałodawca regulaminowy przewidział sankcję nieważności. [AD]
XVII. Forma pisemna stwarza prawną gwarancję dla ochrony praw jednostki
(studenta) oraz zapewnia stabilność i pewność obrotu prawnego. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, że studentka trzeciego roku prawa i równocześnie absolwentka
administracji otrzymała w październiku ustną decyzję w sprawie uznania zaliczenia egzaminu z publicznego prawa gospodarczego, który to egzamin zdała na studiach administracji. Zadowolona studentka nie uczęszczała przez cały semestr na wykłady z wyżej
wskazanego przedmiotu z uwagi na podjętą w jej sprawie decyzję. Po czym po kilku
miesiącach dowiaduje się, że pracownikom dziekanatu nic nie wiadomo, iż przedmiot
zdany na innym kierunku studiów został uznany i nie podlega ponownemu zdawaniu.
Studentka jest zatem zobowiązana do ponownego przystąpienia do egzaminu z publicznego prawa gospodarczego, mimo że nie uczestniczyła w zajęciach z wyżej wskazanego
przedmiotu. Powyższy przykład może stanowić naruszenie praw studenta. [AD]
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XVIII. Zgodnie z § 52 ust. 5 Regulaminu o decyzjach i rozstrzygnięciach innych
niż wymienione w § 52 ust. 4 Regulaminu student dowiaduje się osobiście w dziekanacie w najbliższym możliwym terminie albo za pośrednictwem USOS-a, uczelnianej
poczty elektronicznej lub telefonicznie. Data i sposób powiadomienia studenta o rozstrzygnięciu zostają odnotowane w aktach studenta. Wskazana notatka stanowi pisemny
dowód, że student został powiadomiony o podjętym w jego sprawie rozstrzygnięciu. Powinna ona określać datę i sposób powiadomienia oraz zawierać podpis pracownika, który dokonał tych czynności wraz z podaniem jego imienia i nazwiska. Rozstrzygnięcie
uważa się za doręczone z dniem powiadomienia, które wywołuje identyczne skutki
prawne jak doręczenie. Uchwałodawca regulaminowy przyjmuje zatem fikcję doręczenia. Jeżeli student o rozstrzygnięciu dowiedział się telefonicznie, zobowiązany jest do
potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej. Regulamin nakłada bowiem na studenta
obowiązek udania się do dziekanatu i podpisania powiadomienia. [AD]
XIX. Regulamin nie wskazuje, w jakim terminie rozstrzygnięcie w sprawie studenta powinno zostać podjęte, nadto nie określa, w jakim terminie dziekanat jest zobowiązany do powiadomienia studenta o podjętym w jego sprawie rozstrzygnięciu. Ogranicza się tylko do stwierdzenia, że powiadomienie powinno nastąpić „w najbliższym
możliwym terminie”, które de facto jest zwrotem niedookreślonym, co może prowadzić
do nieporozumień i sprzecznych interpretacji. Należy przyjąć, że korzystniejsze dla
ochrony praw studenta byłoby użycie w treści tego przepisu sformułowania „niezwłocznie po podjęciu rozstrzygnięcia”. Niemniej należy uznać, że obowiązek odnotowania
w aktach studenta daty i sposobu powiadomienia o podjętym rozstrzygnięciu stanowi
rozwiązanie korzystne dla ochrony praw studenckich. [AD]
XX. Mimo że tylko niektóre decyzje i rozstrzygnięcia dotyczące indywidualnych
spraw studentów wydawane są na piśmie, to w ust. 6 § 52 Regulaminu przyznano studentom prawo do żądania wydania rozstrzygnięcia w formie pisemnej. Oznacza to, że
w razie wątpliwości co do treści rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 5, student ma
prawo otrzymania go na piśmie, pod warunkiem, że jego wniosek wpłynie do dziekanatu w terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia mu treści rozstrzygnięcia, odpowiednio telefonicznego poinformowania o podjętym rozstrzygnięciu.
Uchwałodawca regulaminowy uzależnił zatem otrzymanie rozstrzygnięcia na piśmie od kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, mianowicie od wniesienia żądania w formie pisemnej oraz od dochowania trzydniowego terminu. Ustęp 6 § 52 Regulaminu koreluje prawo studenta z obowiązkiem organu do wydania rozstrzygnięcia na
piśmie w każdym przypadku, gdy student o to wnioskuje, przy założeniu, że wniosek
został wniesiony w terminie trzech dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia studenta o podjętym w jego sprawie rozstrzygnięciu. Wydanie rozstrzygnięcia w formie
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pisemnej nie jest uzależnione od uznania organu Uczelni. Organ ten, po spełnieniu przesłanek przez studenta − co do terminu oraz formy wniesienia żądania − ma obowiązek
wydania rozstrzygnięcia w formie pisemnej. Należy przyjąć, iż nie jest konieczne, aby
student w podaniu uzasadniał przyczyny, ze względu na które chce otrzymać rozstrzygnięcie na piśmie. Wystarczające jest, aby w swoim wniosku podał dane określone
w ust. 2 § 48 Regulaminu oraz wskazał, czego żąda, podpisał wniosek i złożył go w dziekanacie bądź też przesłał go pocztą. W razie wysłania pisma drogą pocztową (najlepiej
listem poleconym) decydujące znaczenie dla dochowania terminu ma data stempla pocztowego, a nie data wpływu pisma do dziekanatu. [AD]
XXI. W ustępie 4 § 52 Regulaminu dopuszcza się załatwienie sprawy ustnie, ale
z obowiązkiem utrwalenia na piśmie w formie adnotacji daty i sposobu powiadomienia
studenta o podjętym w jego sprawie rozstrzygnięciu. Wydaje się, że przez sposób powiadomienia należy rozumieć określenie, czy miało miejsce osobiste poinformowanie studenta, czy też nastąpiło ono telefonicznie. Można więc uznać, że w postępowaniu
w sprawach studenckich zawsze obowiązuje zasada pisemności, jednak w określonych
przypadkach możliwe jest zastosowanie jej uproszczonej formy w postaci adnotacji. Należy zauważyć, że czynności dziekana podejmującego rozstrzygnięcie w indywidualnej
sprawie studenta są udokumentowane i utrwalone w aktach studenta w formie pisemnej
adnotacji. W aktach studenta gromadzi się dokumenty składane przez samego studenta;
w praktyce będą to najczęściej zarówno podania oraz inne dokumenty, poświadczające
pewne stany faktyczne, np. zwolnienie lekarskie, jak i decyzje i rozstrzygnięcia dziekana. W aktach studenta znajdują się też stosowne adnotacje, w których wskazuje się, że
student został powiadomiony w określony sposób o podjętym względem niego rozstrzygnięciu, dacie i sposobie tego powiadomienia. [AD]
XXII. Jednym z praw, jakie zostały przyznane studentom w Regulaminie, jest prawo do odwołania od decyzji i rozstrzygnięć podjętych przez organy Uczelni w I instancji.
Prawo odwołania jest prawem o bardzo istotnym znaczeniu. Zostało ono zagwarantowane już w samej Konstytucji RP. W myśl bowiem art. 78 ustawy zasadniczej każda ze stron
ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od
tej zasady oraz tryb zaskarżenia określa ustawa. W doktrynie postępowania administracyjnego wskazuje się, że przez pojęcie odwołania należy rozumieć środek zaskarżenia
uruchamiający tok postępowania odwoławczego (zob. np. B. Adamiak, Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski,
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010, s. 272−273).
Wskazany środek prawny stanowi instytucję procesową, która stwarza możliwość ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. W sprawach studenckich kwestii postępowania odwoławczego został poświęcony § 52 ust. 7 Regulaminu. Zgodnie z treścią
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tego przepisu od decyzji i innych rozstrzygnięć dziekana studentowi służy odwołanie do
Rektora za pośrednictwem dziekana. Odwołanie przysługuje zatem zarówno od każdej
decyzji, jak i innego rozstrzygnięcia, jeżeli tylko akty te zostały wydane przez dziekana,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. [AD]
XXIII. Regulamin nie wskazuje wprost podmiotu legitymowanego do wniesienia
odwołania. Jednakże skoro postępowanie odwoławcze zostało w pełni oparte na zasadzie skargowości, to nie może ono zostać wszczęte z urzędu (ex officio). Innymi słowy
niedopuszczalne jest, aby postępowanie odwoławcze w indywidualnej sprawie studenta
zostało zainicjowane przez dziekana, a nawet przez samego Rektora czy też inny podmiot niemający interesu prawnego w sprawie. W roli podmiotu uprawnionego do wniesienia odwołania będzie występował co do zasady podmiot będący adresatem danego
rozstrzygnięcia. W odniesieniu do kwestii wskazania podmiotów legitymowanych do
wniesienia dowołania należy odwołać się do literatury z zakresu postępowania administracyjnego. B. Adamiak wskazuje, że legitymowanym do wniesienia odwołania jest
także podmiot, który twierdzi, że nie ma w sprawie interesu prawnego lub obowiązku
prawnego, a decyzja została do niego skierowana (ibidem, s. 275). W świetle powyższego trzeba przyjąć, że odwołanie będzie mógł wnieść także student, do którego przez
pomyłkę została skierowana decyzja czy też inne rozstrzygnięcie. W przypadku, gdy
w postępowaniu w indywidualnej sprawie studenta został ustanowiony pełnomocnik,
również jemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia środka zaskarżenia w postaci odwołania. W praktyce odwołanie będzie wnoszone najczęściej przez samego studenta. Należy jednak podkreślić, że niedopuszczalna jest odmowa przyjęcia odwołania
od pełnomocnika studenta, przy założeniu, że pełnomocnik dysponuje i przedkłada
w dziekanacie pełnomocnictwo bądź też wcześniej złożył je do akt sprawy. Warto zaznaczyć, iż nie jest wymagane legitymowanie się pełnomocnictwem w szczególnej formie.
W pełni wystarczające jest pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej. Niestety studenci często wskazują, że mieli do czynienia z sytuacjami, gdy w dziekanacie odmówiono im przyjęcia odwołania z uwagi na fakt, że było ono składane przez ich pełnomocnika. [AD]
XXIV. W Regulaminie został przyjęty pośredni sposób wnoszenia odwołania.
Zgodnie bowiem z § 52 ust. 7 Regulaminu odwołanie służy do Rektora, ale wnosi się je
za pośrednictwem dziekana. Odwołanie zostaje zatem złożone przy udziale organu, który wydał zaskarżony akt w I instancji. Organ ten może dokonać samokontroli, która
polega na uchyleniu zaskarżonego rozstrzygnięcia i wydaniu nowego rozstrzygnięcia
dotyczącego istoty sprawy zgodnie z żądaniem odwołania albo umorzeniu postępowania, jeżeli taki był wniosek odwołującego się. Jeżeli zaś organ I instancji nie wydał nowej decyzji w trybie samokontroli, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami
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sprawy organowi odwoławczemu. Organem właściwym do rozpoznania odwołania jest
co do zasady organ wyższego stopnia, w stosunku do dziekana jest nim Rektor. Odwołanie przenosi więc kompetencję do ponownego rozpatrzenia rozstrzygnięcia sprawy
z organu I instancji na organ II instancji. Z prawem odwołania immanentnie związany
jest obowiązek kompetentnych organów do ponownego merytorycznego rozpatrzenia
i rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy studenta. Odwołanie powinno zostać wniesione
w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji, odpowiednio innego
rozstrzygnięcia. W doktrynie postępowania administracyjnego wskazuje się, że doręczenie jest czynnością materialno-techniczną (zob. np. J. Borkowski, Czynności procesowe postępowania administracyjnego, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie
administracyjne i sądowo administracyjne…, s. 188). [AD]
XXV. Doręczenie stanowi czynność procesową, której należy przypisać dużą doniosłość z uwagi na skutki prawne, jakie są z nim związane. Student powinien bowiem
pamiętać, iż od daty doręczenia decyzji czy też innego rozstrzygnięcia biegną terminy
do dokonania określonych czynności procesowych, m.in. czternastodniowy termin do
złożenia odwołania. Ponadto od daty doręczenia decyzji zarówno organ ją wydający, jak
i student będzie związany jej postanowieniami. Należy wskazać, że Regulamin normuje
tylko zagadnienie samego doręczenia, a nie porusza kwestii dotarcia rozstrzygnięcia do
adresata. Oznacza to zatem, że bez znaczenia jest okoliczność, czy student zapoznał się
rzeczywiście z treścią rozstrzygnięcia podjętego w jego indywidualnej sprawie czy też
nie, a także kiedy to zrobił. Student, który wniósł odwołanie, nie dochowując czternastodniowego terminu, nie będzie więc mógł tłumaczyć się, że z treścią decyzji zapoznał się
przykładowo dopiero po upływie trzech tygodni od daty doręczenia. [AD]
XXVI. Postępowanie odwoławcze jest uruchamiane w wyniku wniesienia odwołania przez studenta. Czynność ta ma charakter procesowy. Aby wywołała skutki prawne, powinna spełniać określone wymagania co do formy, treści, terminu i trybu jej dokonania. Od wnoszącego odwołanie nie wymaga się zachowania szczególnej formy ani
szczegółowego uzasadnienia. W odwołaniu student winien wyrazić swoje niezadowolenie z decyzji czy też innego rozstrzygnięcia, a ponadto powinien pamiętać o tym, że
odwołanie powinno spełniać wymagania stawiane podaniu. Należy zatem przyjąć, że
odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej i musi czynić zadość wymaganiom określonym w ust. 2 § 52 Regulaminu. [AD]
XXVII. Reasumując, skorzystanie przez studenta z prawa do odwołania zostało
obwarowane przez uchwałodawcę regulaminowego spełnieniem określonych przesłanek, z zastrzeżeniem, że powinny zostać one zaistnieć kumulatywnie. Po pierwsze, odwołanie można wnieść tylko od decyzji oraz innych rozstrzygnięć wydanych przez
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dziekana. Po drugie, należy je skierować do Rektora, aczkolwiek wnieść za pośrednictwem dziekana. Po trzecie, należy dochować czternastodniowego terminu liczonego od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Przesłanką materialną do skorzystania z instytucji odwołania jest niezadowolenie studenta z określonego rozstrzygnięcia. W nauce postępowania administracyjnego wskazuje się, że tylko sama strona postępowania, adresat rozstrzygnięcia, jest uprawniony do oceny, czy określona decyzja zaspokaja jego roszczenia,
czy też nie (zob. np. E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego:
komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 226). Odwołanie nie wymaga
żadnego uzasadnienia ani nawet wskazania, w jakim zakresie i w jakim kierunku odwołujący się żąda zmiany decyzji. Nie musi też zawierać sprecyzowanego żądania
uchylenia decyzji, ani określać zarzutów skierowanych przeciwko decyzji organu pierwszej instancji, ani też zawierać uzasadnienia zarzutów i żądań, jeżeli zostały przytoczone w decyzji. W konsekwencji uznaje się w piśmiennictwie, że odwołanie jest w zasadzie zupełnie odformalizowanym środkiem prawnym. [AD]
XXVIII. Rodzi się pytanie, czy decyzje i inne rozstrzygnięcia skierowane do studenta podlegają wykonaniu już przed upływem terminu do wniesienia odwołania, czy
też stają się wykonalne dopiero po upływie czternastodniowego terminu do wniesienia
odwołania. Regulamin nie wskazuje, czy w razie wniesienia odwołania powinno nastąpić wstrzymanie wykonania decyzji. Wydaje się, iż z uwagi na możliwość wystąpienia
trudnych do odwrócenia skutków prawnych należy przyjąć, że wniesienie przez studenta odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Dodatkowo przemawiają za tym postanowienia KPA dotyczące odwołania, jest ono bowiem środkiem zaskarżenia bezwzględnie
suspensywnym. Oznacza to, że jego wniesienie co do zasady wstrzymuje wykonanie
decyzji nieostatecznej. [AD]
XXIX. Należy wskazać, że w przypadku wniesienia odwołania będziemy mieli
do czynienia z postępowaniem odwoławczym przed dziekanem oraz z postępowaniem
odwoławczym przed Rektorem. Dziekan będzie kompetentny do dokonania samokontroli swego rozstrzygnięcia. Granice swobody rozpoznania sprawy przez organ II instancji wyznacza instytucja zakazu reformationis in pius. Istota tego zakazu polega na tym,
że organ odwoławczy nie może zmienić rozstrzygnięcia organu I instancji na niekorzyść
odwołującego się. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji nakładającej na studenta
nowy obowiązek, który nie był objęty postępowaniem przed organem I instancji. [AD]
XXX. Istotą prawa do odwołania jest zapewnienie studentowi prawa do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy. Student ma prawo złożenia odwołania od
każdej nieostatecznej decyzji i rozstrzygnięcia dziekana do organu wyższego stopnia.
Indywidualna sprawa studenta jest zatem rozpatrywana przez dwie instancje: pierwszą
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instancją jest dziekan, drugą − Rektor. Organ II instancji ma obowiązek ponownego
wyjaśnienia sprawy na podstawie już zebranego materiału faktycznego i prawnego,
ewentualnego uzupełnienia braków i usunięcia w nim uchybień oraz załatwienia sprawy
co do jej istoty. Celem postępowania odwoławczego jest ponowne rozpatrzenie sprawy
w pełnym zakresie i to zarówno co do okoliczności faktycznych, jak i prawnych. [AD]
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XI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 53. [Zmiana formy kształcenia]
1. Student jednolitych studiów magisterskich, który rozpoczął studia przed dniem
1 października 2007 r. może być wpisany za uprzednią zgodą dziekana w tym zakresie, na odpowiednie studia pierwszego stopnia albo na odpowiednie studia drugiego stopnia.
2. Dziekan podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia dotychczasowe postępy wnioskującego w nauce, w tym uzyskane efekty kształcenia lub/i punkty
ECTS na jednolitych studiach magisterskich.
3. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęty student, który na jednolitych
studiach magisterskich uzyskał postępy w nauce odpowiadające co najmniej 180
punktom ECTS lub efekty kształcenia równoważne 180 punktom ECTS.
4. Do studentów, o których mowa w ust. 1–3 stosuje się odpowiednio § 44.
I. Przepisy ust. 1 § 53 Regulaminu przewidują okres przejściowy, dający studentom, którzy rozpoczęli jednolite studia magisterskie przed 1 października 2007 r., możliwość wyboru co do dokończenia studiów w tym trybie, bądź też ich kontynuacji w trybie dwustopniowym.
Okres przejściowy wiąże się z wprowadzeniem studiów dwustopniowych w UWr.
W przypadku wprowadzenia takich zmian okres przejściowy wydaje się konieczny. Student, który rozpoczął jednolite studia magisterskie, powinien mieć prawo wyboru, czy
chce dokończyć studia według jednolitego programu magisterskiego czy też według
programu dwustopniowego. Z przepisu tego wynika, że student zamierzający studiować
dalej w oparciu o program jednolitych studiów magisterskich winien zgłosić taki wniosek dziekanowi, który wskaże zakres zajęć do realizacji w oparciu o ostatni program
obowiązujący na jednolitych studiach magisterskich. [UBN]
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II. Przepisy § 53 Regulaminu szczegółowo normują procedurę ukończenia studiów, o których mowa w ust. 1. Student, rozpoczynając kształcenie przed dniem 1 października 2007 r. na jednolitych studiach magisterskich, może przenieść się odpowiednio na studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, o czym decyduje dziekan. Przy
podejmowaniu decyzji dziekan uwzględnia postępy w nauce wyrażające się efektami
kształcenia lub/i punktami ECTS uzyskanymi jednolitych studiach magisterskich. Podkreślenia wymaga, że student, który nie uzyskał na jednolitych studiach magisterskich
co najmniej 180 punktów ECTS, nie może zostać przeniesiony na studia drugiego stopnia. Podstawę w tym zakresie stanowi art. 164a ust. 2 ustawy PSW: „w celu uzyskania
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co
najmniej 180 punktów ECTS […]”. [UBN]
§ 54. [Wykładnia postanowień Regulaminu]
Prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu studiów przysługuje Rektorowi.
I. Przepis ten daje Rektorowi kompetencję do dokonywania podczas stosowania
Regulaminu wiążącej interpretacji postanowień tego aktu prawnego. Rektor będzie więc
organem uprawnionym do każdorazowego dokonywania wykładni przepisów Regulaminu, gdy tylko pojawi się sytuacja, w której strony (co do zasady Uczelnia i student)
znajdą się w sporze co do znaczenia obowiązujących przepisów Regulaminu. Wykładania dokonana przez Rektora jest wiążąca – strony sporu wynikłego w związku ze stosowaniem Regulaminu muszą postąpić zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Rektora i nie mogą jej kwestionować. [KM]
II. Uszczegółowieniem przepisów Regulaminu, będącym swoistą interpretacją
tego aktu wewnątrzzakładowego, mogą być zarządzenia, wytyczne czy instrukcje (zob.
zarządzenie Nr 3/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r.) Wydaje się, że Rektor, dokonując
wykładni postanowień Regulaminu, jest uprawniony do wydania jednego z wymienionych aktów wewnętrznych, które będą skierowane do pracowników administracji uniwersyteckiej. W praktyce mogą więc wpływać na sytuację prawną destynatariusza.
[KM]
§ 55. [Przepisy wykonawcze]
1. Przepisy wykonawcze do niniejszego Regulaminu studiów należy przyjąć i ogłosić do 30 września 2015 r.
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2. Wnioski złożone i nierozstrzygnięte ostatecznie do 30 września 2015 r. są rozpatrywane według brzmienia Regulaminu studiów obowiązującego od 1 października
2015 r.
I. Wprowadzenie powyższych przepisów przejściowych i końcowych miało na
celu dostosowanie do wejścia w życie nowej regulacji i określenie wzajemnej relacji
uchylanego i wchodzącego w życie Regulaminu. Norma ustępu pierwszego zobowiązuje organy, posiadające kompetencję do uchwalenia przepisów wykonawczych do Regulaminu, aby dokonały tego w terminie do dnia 30 września 2015 r., tj. przed dniem wejścia w życie nowego aktu prawnego. [KM]
II. Stosownie do dyspozycji tego przepisu wszelkie wnioski złożone i nierozstrzygnięte do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, tj. do dnia 30 września 2015 r.,
będą rozpatrywane według brzmienia Regulaminu wchodzącego w życie w dniu 1 października 2015 r. Jak łatwo można zauważyć, przepis przejściowy dotyczy zarówno
spraw, które zostały tylko złożone, jak i wniosków, których rozpoznanie nie zostało zakończone. [KM]
§ 56. [Klauzula derogacyjna]
Tracą moc uchwały:
1. Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim;
2. Nr 39/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim;
3. Nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim;
4. Nr 25/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
I. Nowy akt prawny, którym jest Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, wprowadzający uregulowania w zakresie zasad i warunków studiowania, musi
odnieść się do aktów prawnych dotychczas regulujących te zasady i warunki. Zasadniczym rozstrzygnięciem nowego aktu prawnego jest najczęściej uchylenie mocy obowiązującej dotychczasowych aktów prawnych. [UBN]
II. Nowy regulamin sam rozstrzyga, w jakim zakresie dotychczasowe przepisy
zostają uchylone, czy niektórym przepisom pozostawia się moc obowiązującą przez
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pewien okres, np. do czasu wprowadzenia nowych uregulowań. Z treści § 56 wynika,
że z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc prawną wszystkie cztery uchwały Senatu UWr wymienione w tym paragrafie. [UBN]
§ 57. [Wejście Regulaminu w życie]
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
I. Treść postanowienia § 57 rozstrzyga o dniu, w którym tracą moc prawną przepisy określone w § 56 oraz określa dzień, od którego obowiązuje Regulamin Studiów
w Uniwersytecie Wrocławskim przyjęty uchwałą Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. [UBN]
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I. Nowelizacja Regulaminu studiów w Uniwersytecie
Wrocławskim
OBWIESZCZENIE
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
1. Na podstawie § 2 uchwały Nr 75/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca
2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 75/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Tekst jednolity uchwały Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiący załącznik
do niniejszego obwieszczenia, obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
prof. dr hab. Marek Bojarski
								
REKTOR
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Załącznik do obwieszczenia
z dnia 18 maja 2016 r.
UCHWAŁA Nr 26/2015
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
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 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje:
ŚLUBOWANIE
Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ślubuję uroczyście:
–– zdobywać wiedzę i umiejętności,
–– postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi,
–– dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej Regulaminem, dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego
stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
2. Zasady i warunki przyjęć na studia określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zwana dalej Ustawą, i uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego dalej
Uczelnią, i nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania przed Rektorem lub dziekanem. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację
studencką oraz indeks, jeżeli na danym wydziale służy on do dokumentowania przebiegu studiów. Indeks pozostaje własnością studenta. Legitymacja potwierdza status studenta i podlega zwrotowi po zawieszeniu w prawach studenta, przerwaniu studiów, prawomocnym skreśleniu z listy studentów, ukończeniu studiów. Absolwent studiów
pierwszego stopnia ma prawo posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów, nie ma natomiast prawa ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy materialnej.
4. Przełożonym studentów, doktorantów i pracowników Uczelni jest Rektor, a na
wydziale dziekan. W zakresie otrzymanych pełnomocnictw w imieniu Rektora działają
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prorektorzy, w imieniu dziekana – prodziekani. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady
wydziału, może przekazać niektóre uprawnienia w sprawach organizacji i przebiegu
procesu kształcenia dyrektorowi (kierownikowi) jednostki dydaktycznej.
5. Od decyzji i innych rozstrzygnięć dziekana przysługuje odwołanie do Rektora
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, chyba że Regulamin studiów stanowi inaczej.
6. Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego,
może powołać spośród nauczycieli akademickich opiekuna roku lub opiekunów grup
studenckich.
7. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, w porozumieniu
z dyrektorem (kierownikiem) jednostki dydaktycznej, dziekan może zmienić opiekuna
roku.
8. Do obowiązków opiekunów należy:
1) informowanie studentów o ich prawach i obowiązkach oraz udzielanie porad
we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów;
2) współdziałanie z przedstawicielami właściwych organów samorządu studenckiego, a zwłaszcza ze starostami, oraz z kierownictwem instytutu (katedry) i z dziekanem.
9. Studenci, doktoranci, pracownicy Uczelni i osoby prowadzące zajęcia mają
obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do uchwał
i rozstrzygnięć władz Uczelni oraz przepisów prawa odnoszących się do studiów i studiowania.
10. Osoby uczestniczące w procesie kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
zobowiązane są do działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia.
11. Dokumentowanie przebiegu studiów może być realizowane przy użyciu Uniwersyteckiego System Obsługi Studiów tj. USOS. Właściwą w tym zakresie uchwałę
podejmuje rada wydziału uwzględniając obowiązujące wymogi dokumentowania przebiegu studiów.
12. Komunikaty (wiadomości, informacje, itp.) przekazane studentom za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i z wykorzystaniem
uczelnianej poczty elektronicznej uznaje się za wiążące, jeżeli zostały umieszczone
w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) oraz na indywidualnych kontach
pocztowych studentów co najmniej 14 dni przed zaistnieniem okoliczności (sytuacji)
jakich dotyczą. Komunikaty (wiadomości, informacje, itp.), o których mowa powyżej,
dla studentów studiujących w języku angielskim przekazuje się w języku angielskim.
§ 2.1. Wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy samorządu
studenckiego.
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2. Samorząd studencki działa na podstawie Ustawy i zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Organy samorządu studenckiego są uprawnione do wyrażania stanowiska we
wszystkich sprawach dotyczących studentów oraz podejmowania działań w sprawach
określonych w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Reprezentantem roku lub grupy jest starosta roku lub grupy. Sposób wyboru
starosty, jego uprawnienia i obowiązki określa regulamin samorządu studenckiego.
§ 3. Uczelniane organizacje studenckie mogą występować z wnioskami do organów samorządu studenckiego oraz do władz Uczelni w sprawach dotyczących studiów.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA
§ 4.1. Studenci mają w szczególności prawo do:
1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z zasobów Uczelni;
2) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
3) uczestniczenia w zajęciach nieujętych w planie wybranego kierunku studiów
na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;
4) studiowania, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, na więcej niż jednym kierunku studiów, także na różnych uczelniach, w tym zagranicznych, na
zasadach określonych przez niniejszy Regulamin;
5) uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni i zrzeszania
się w kołach naukowych;
6) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli
akademickich i organów szkoły;
7) zrzeszania się w istniejących organizacjach studenckich i zakładania nowych;
8) wybierania przedstawicieli oraz ubiegania się o wybór do organów samorządu
studenckiego i do organów kolegialnych Uczelni;
9) uczestniczenia w wyborach władz Uczelni na zasadach ustalonych przez Statut
Uniwersytetu Wrocławskiego;
10) zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów studiów i spraw związanych z procesem kształcenia oraz warunkami socjalno-bytowymi;
11) współuczestniczenia w decyzjach kolegialnych organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli będących członkami tych organów;
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12) uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż
przewiduje plan studiów i zaliczania zajęć według indywidualnej organizacji studiów na
zasadach określonych przez radę wydziału;
13) studiowania według indywidualnego planu studiów (w tym międzyobszarowych), na zasadach określonych przez radę wydziału;
14) urlopu dziekańskiego od zajęć na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin;
15) zmiany kierunku studiów/specjalności lub uczelni;
16) zmiany formy studiowania na zasadach określonych przez radę wydziału;
17) otrzymywania stypendiów i innych form pomocy materialnej na zasadach
określonych odrębnymi przepisami;
18) podejmowania pracy zawodowej (zarobkowej) niekolidującej z ich podstawowymi obowiązkami;
19) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce,
w sporcie oraz za działalność organizacyjną;
20) organizowania na terenie Uczelni zgromadzeń, manifestacji, akcji protestacyjnych i strajków zgodnie z postanowieniami Ustawy i Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego;
21) wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych oraz o pracy prowadzących je
nauczycieli akademickich w trybie uzgodnionym przez samorząd studencki z Rektorem;
22) udział w tworzeniu (modyfikowaniu) programów kształcenia (elementów
programu kształcenia) na zasadach ustalonych przez radę wydziału;
23) wnoszenia skarg na decyzje organów Uczelni.
2. Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju
i stopnia mają prawo do:
1) szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form
i terminów ich zaliczania;
2) uczestnictwa na szczególnych zasadach w indywidualnych programach studiów;
3) ułatwień w studiowaniu, m.in. w formie indywidualnej organizacji studiów;
4) pierwszeństwa w zapisach na zajęcia i w wyborze grup zajęciowych;
5) indywidualnych warunków korzystania z bibliotek, określonych w regulaminach udostępniania zbiorów poszczególnych bibliotek;
6) stosownej pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do studiowania;

229

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

7) używania na zajęciach środków wspomagających proces kształcenia np. urządzeń rejestrujących;
8) indywidualnych konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach także indywidualnych zajęć;
9) indywidualnej opieki wybranego nauczyciela akademickiego.
§ 5. Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne ze ślubowaniem, Regulaminem studiów i z innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni, a w szczególności:
1) wytrwałe zdobywanie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem
kształcenia;
2) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, terminowe uzyskiwanie zaliczeń
i składanie egzaminów oraz wypełnianie wszelkich obowiązków ujętych w planie studiów i programie studiów;
3) dbanie o dobre imię Uczelni i godność studenta;
4) odnoszenie się z szacunkiem do współstudiujących, pracowników i władz
Uczelni;
5) dbanie o mienie Uczelni oraz korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem;
6) terminowe wnoszenie opłat za studia, jeżeli takie opłaty zostały określone odpowiednimi przepisami;
7) zapoznawanie się z uchwałami i decyzjami (rozstrzygnięciami), a także komunikatami (wiadomościami, informacjami, itp.) władz Uczelni i wydziału dotyczącymi
toku studiów, w tym umieszczanymi w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów
(USOS), oraz dostarczonymi na indywidualne konto pocztowe studenta z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej;
7a)1 sprawdzanie na bieżąco informacji (danych) dotyczących zwłaszcza danych
osobowych, toku studiów, stypendiów, płatności studenckich publikowanych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), i w razie konieczności występowanie
z odpowiednimi wnioskami w tym zakresie do dziekana;
8) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności) powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, a także o zmianie
warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej, oraz o innych okolicznościach faktycznych i prawnych mających znaczenie dla
praw i obowiązków studenta w Uczelni;
9) udział w ewaluacji procesu dydaktycznego (sporządzania ankiet);

Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 75/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim; obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
1
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10) zawieranie umów (w tym dokonywanie zmian umów (aneksów)) związanych
ze świadczeniem usług edukacyjnych oraz warunkami odpłatności za studia w Uniwersytecie Wrocławskim;
11) składanie oświadczeń czy innych dokumentów wymaganych przez ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne przepisy prawa;
12) niepodejmowanie czynności (działań) mogących prowadzić do przypisania
sobie autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.
§ 6. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie obowiązujących przepisów student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim na zasadach określonych w Ustawie i w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
III. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO
§ 7.1. Rok akademicki obejmuje dwa semestry studiów - zimowy oraz letni. Semestr obejmuje okres zajęć, sesję egzaminacyjną, przerwę semestralną (zimową lub letnią) oraz przerwę świąteczną.
2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się nie później niż 1 października i kończą
się nie później niż 30 września.
3. Zajęcia w semestrze trwają 15 tygodni. W szczególnych przypadkach, na wniosek rady wydziału, okres ten może być zmieniony przez Rektora przed rozpoczęciem
semestru.
4. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu
z samorządem studenckim i podaje ją do wiadomości najpóźniej do dnia 30 czerwca
poprzedniego roku akademickiego.
5. W szczególnych przypadkach Rektor ogłasza dni lub godziny rektorskie, dziekan zaś godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Decyzję o ewentualnym
odrabianiu godzin dziekańskich podejmuje dziekan.
IV. PLANY STUDIÓW, PROGRAMY I ORGANIZACJA NAUCZANIA
§ 8.1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w formie studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych).
2. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 9.1. W Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone są studia pierwszego stopnia
(licencjackie lub inżynierskie), studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie,
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studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Zasady prowadzenia
studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych określają odrębne regulaminy.
2. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem
tytułu licencjata lub inżyniera. Studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra.
§ 10. Plany studiów i programy kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim oparte
są na punktowym systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta, zwanym systemem ECTS.
§ 11. Studia odbywają się według planów i programów kształcenia uchwalanych
przez rady wydziałów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu
Wrocławskiego, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego.
Programy te są ogłaszane w informatorach lub na stronach internetowych, co najmniej
trzy miesiące przed rozpoczęciem ich realizacji.
§ 12. Zasady studiowania w kolegiach międzyobszarowych oraz odpowiednie
plany i programy kształcenia ustalają rady kolegiów.
§ 13. Niniejszy Regulamin studiów stosuje się odpowiednio do prowadzenia zajęć
dydaktycznych, przeprowadzania sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów
dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym.
§ 14. Do studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej stosuje się niniejszy Regulamin studiów.
§ 15. Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady
zaliczania tych zajęć ustalają na wniosek dziekana rady wydziału.
§ 16. Zasady korzystania przez studentów z lektoratów języków obcych oraz zajęć z wychowania fizycznego regulują odrębne przepisy.
§ 17. Realizacją programów kształcenia i planów studiów kieruje dziekan, który
sprawuje nad nią stały nadzór podejmując odpowiednie działania.
§ 18. Szczegółowy rozkład zajęć wraz z ich obsadą powinien być podany do wiadomości studentów nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem semestru.
§ 19. W semestralnym harmonogramie zajęć na studiach stacjonarnych liczba godzin zajęć w tygodniu nie może przekroczyć 30. Nie dotyczy to praktyk zawodowych
i ćwiczeń terenowych.
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§ 20.1.2 W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych prowadzący zajęcia
jest zobowiązany podać studentom program modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć),
wykaz obowiązującej literatury, formę zaliczania zajęć oraz wymagania, jakie należy
spełnić, aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin.
2. Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych i pracowni określają regulaminy poszczególnych jednostek dydaktycznych.
§ 21.1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w formie wykładów oraz ćwiczeń (w tym seminariów, konwersatoriów, warsztatów, lektoratów, laboratoriów, pracowni, ćwiczeń terenowych, praktyk zawodowych oraz w innych formach
zajęć).
2. Wykłady mają charakter otwarty.
3. Liczebność grup, w których prowadzone są zajęcia, ustala się na podstawie
odrębnych przepisów.
4. Udział studentów w ćwiczeniach odbywa się według zasad określonych w planach studiów i programach kształcenia.
5. Przedmiot wybrany przez studenta staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym.
6. Szczegółowe zasady wyboru zajęć określa dziekan.
7. Student, który nie dokona wyboru modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) na
zasadach określonych przez dziekana, realizuje moduł zajęć wskazany przez dziekana.
Moduł zajęć wskazany przez dziekana staje się dla studenta modułem zajęć obowiązkowym.
§ 22.1. Z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów student może wybrać
grupę i prowadzącego zajęcia, jeżeli dziekan nie ustali inaczej.
2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza limit uczestników zajęć w grupie, o przyjęciu
w ramach limitu decyduje prowadzący, o ile rada wydziału nie ustaliła innych zasad.
3. Pierwszeństwo w wyborze zajęć i grup ćwiczeniowych mają osoby o stwierdzonej niepełnosprawności.
4. Zasady zmiany grup określa dziekan.
§ 23.1.3 Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału, uwzględniającymi
opiekę naukową oraz potrzeby studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
2. Student ma możliwość indywidualizacji programu studiów poprzez wybór
przedmiotów składających się na wymaganą liczbę punktów kredytowych. Wybór
2
3

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
233

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

powinien być dokonany i przedstawiony dziekanowi do zatwierdzenia w ciągu 10 dni
roboczych od rozpoczęcia semestru.
§ 24. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dziekan może wyrazić
zgodę na eksternistyczne zaliczanie przez studenta niektórych modułów zajęć (zajęcia
lub grupy zajęć). Przesłankami dla podjęcia takiej decyzji są między innymi: studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, praca zawodowa (zarobkowa), sytuacja rodzinna, problemy zdrowotne, stwierdzona niepełnosprawność.
§ 25.1. Student, za zgodą dziekana, ma prawo uczęszczać na zajęcia poza swoim
kierunkiem i uzyskiwać odpowiednie wpisy w indeksie. Od dziekana zależy, czy zajęcia
te będą traktowane jako integralna część studiów, czy też tylko jako przedmioty ponadprogramowe.
2. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez dziekana, wprowadza
się do dokumentacji studiów z odpowiednią adnotacją. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczania przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu przebiegu studiów, odnotowuje się je jednak w suplemencie do dyplomu.
3. Uczestnictwo studenta w zajęciach zamkniętych, poza obranym kierunkiem
studiów, wymaga zgody dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej, która zajęcia te
prowadzi.
§ 26. Zasady odbywania i tryb zaliczania praktyk zawodowych są określone
w planach studiów lub w regulaminie praktyk zawodowych.
V. ZALICZENIA I EGZAMINY
§ 27.1. Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnej ustalają jednostki dydaktyczne w porozumieniu z dziekanem oraz przedstawicielami samorządu studenckiego
i podają do wiadomości studentów 30 dni przed rozpoczęciem sesji.
2. Liczba egzaminów przewidziana planem studiów nie może przekraczać w roku
akademickim ośmiu, a w czasie sesji pięciu.
3. Egzaminatorem jest wykładowca, natomiast zaliczającym ćwiczenia jest prowadzący te ćwiczenia. W uzasadnionych przypadkach egzaminatora i zaliczającego
ćwiczenia wyznacza dziekan lub dyrektor (kierownik) właściwej jednostki dydaktycznej.
4. Egzaminator może uzależnić dopuszczenie studenta do egzaminu od okazania
indeksu i karty okresowych osiągnięć (o ile są wymagane), a także - w uzasadnionych
przypadkach - dowodu tożsamości lub innego dokumentu oraz od tego, czy student zaliczył wszystkie elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) określone
w programie kształcenia.
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§ 28.1. Prowadzący wykłady niekończące się egzaminem lub ćwiczenia zalicza je
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W przypadkach niezawinionych student może
się ubiegać o przedłużenie terminu uzyskania zaliczenia u dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej.
2. Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia jest uiszczenie odpowiednich
opłat za usługi edukacyjne, jeśli są wymagane.
3. Zaliczenie uzyskane z naruszeniem ust. 2 jest nieważne. Uzyskana ocena jest
wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.
4. Jeżeli zajęcia z jednego modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) prowadzone są
przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej.
5. Student, który przed wyznaczonym terminem egzaminu nie uzyskał zaliczenia
zajęć warunkujących dopuszczenie do niego, traci ten termin. W sytuacjach wyjątkowych decyzję w sprawie przywrócenia prawa do egzaminu podejmuje dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej.
6. Student ma prawo ubiegać się o zaliczenie ćwiczeń we wcześniejszym terminie. O formie i terminie takiego zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia, jeśli dziekan
nie ustali inaczej.
7. Na wniosek studenta o stwierdzonej niepełnosprawności, prowadzący zajęcia
ustala indywidualny termin i formę zaliczenia.
§ 29.1. Student kwestionujący zasadność odmowy zaliczenia lub otrzymaną ocenę, ma prawo odwołania się do dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiła odmowa zaliczenia lub została wpisana
kwestionowana ocena. Rozstrzygnięcie w sprawie jest ostateczne.
2. W przypadku uznania zasadności odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki
zarządza komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. Komisyjne
sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników powinno odbyć się w ciągu 7 dni od
złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od poinformowania
studenta o uznaniu zasadności odwołania. W skład komisji wchodzą: dyrektor (kierownik) jednostki, prowadzący zajęcia oraz inny specjalista z zakresu danego modułu zajęć
(zajęcia lub grupy zajęć). Na wniosek studenta w skład komisji wchodzi wskazany przez
niego nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów.
3. Komisja podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia i oceny zajęć. Ocena z zaliczenia komisyjnego uchyla ocenę kwestionowaną i oznacza zaliczenie bądź niezaliczenie zajęć. Ocena z zaliczenia komisyjnego jest ostateczna.
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§ 30.1. Student uczestniczący w pracach badawczych lub obozach naukowych
może, na podstawie udokumentowanych wyników tych prac, uzyskać zaliczenie ćwiczeń lub praktyk, jeśli ich tematyka wiąże się z przeprowadzonymi badaniami.
2. Rozstrzygnięcia w sprawie powyższych zaliczeń podejmuje dyrektor (kierownik) właściwej jednostki dydaktycznej.
§ 31.1. Egzamin jest sprawdzianem stopnia osiągnięcia przez studenta efektów
kształcenia, które określa program modułu zajęć (zajęcia lub grupy). Egzamin może być
przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej lub w obu tych formach.
2. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich elementów dydaktycznych przedmiotu określonych w planie i programie kształcenia oraz
uiszczenie za usługi edukacyjne odpowiednich opłat, jeśli są wymagane.
3. Ocena uzyskana z egzaminu z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. Uzyskana ocena jest wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.
4. Egzaminy, z zastrzeżeniem ust. 10 przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej
i organizowane zgodnie z postanowieniami § 27. Student może wystąpić do egzaminatora o przeprowadzenie egzaminu w terminie wcześniejszym, jeżeli dziekan nie ustali
inaczej.
5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu podstawowego i poprawkowego
z danego przedmiotu.
6. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego ustaloną komunikatem Rektora na dany rok akademicki.
7. Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie usprawiedliwia egzaminator lub dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej, jeśli wniosek w tej sprawie
wpłynął do egzaminatora lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej w terminie
7 dni od dnia egzaminu lub w wyjątkowych przypadkach w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności.
8. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności na egzaminie student nie
otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu.
9. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie podstawowym lub
poprawkowym, student ma prawo do przywrócenia przez egzaminatora prawa do zdawania tego egzaminu w okresie sesji egzaminacyjnej. Datę egzaminu wyznacza egzaminator. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej (poprawkowej) egzaminy mogą w uzasadnionych przypadkach być przeprowadzone w ciągu 10 dni od daty jej zakończenia, za
zgodą dziekana.
10. Na wniosek studenta ostatniego okresu zaliczeniowego, który zalega z nie
więcej niż dwoma modułami zajęć (zajęcia lub grupy zajęć), w tym kończącymi się egzaminem, dziekan może określić zasady wcześniejszego zaliczenia tych modułów.
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11. Student jest informowany o uzyskanych wynikach egzaminów bez zbędnej
zwłoki i w sposób jednoznacznie określający uzyskaną ocenę.
12. W ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego student
ma prawo przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym
przez egzaminatora. Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane w zakładzie (katedrze) przez rok od daty egzaminu.
§ 32.1. Student kwestionujący prawidłowość przeprowadzenia egzaminu może
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zgłosić u dziekana
zawierający uzasadnienie wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego.
2. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku dziekan zarządza:
1) w odniesieniu do egzaminu pisemnego - komisyjne zweryfikowanie pracy lub
egzamin komisyjny;
2) w odniesieniu do egzaminu ustnego - ustny egzamin komisyjny.
3. Komisję egzaminacyjną wyznacza dziekan. W skład komisji wchodzą: dziekan
jako przewodniczący, egzaminator oraz drugi specjalista z modułu zajęć (zajęcia lub
grupy zajęć) lub modułu zajęć pokrewnego. Na wniosek studenta w skład komisji wchodzi wskazany przez niego nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów.
4. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,
jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od poinformowania studenta o dopuszczeniu do egzaminu komisyjnego. Podczas egzaminu ustnego pytania są losowane, a komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany egzamin.
5. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, jeżeli uznał,
że egzamin został przeprowadzony w sposób krzywdzący studenta (studentów). Dziekan może w tej sprawie zasięgnąć opinii właściwego organu Samorządu Studentów.
O egzamin komisyjny może także wnioskować egzaminator lub właściwy organ samorządu studenckiego.
6. Ocena z egzaminu komisyjnego unieważnia ocenę kwestionowaną i oznacza
zaliczenie albo niezaliczenie modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) w danej sesji egzaminacyjnej. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
§ 33. W uzasadnionych przypadkach dziekan lub Rektor mogą zarządzić powtórny egzamin dla grupy studentów lub całego roku.
§ 34.1. W Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje następująca skala ocen:
1) bardzo dobry (bdb) - 5,0;
2) dobry plus (+db) - 4,5;
3) dobry (db) - 4,0;
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4) dostateczny plus (+dst) - 3,5;
5) dostateczny (dst) - 3,0;
6) niedostateczny (ndst) - 2,0.
2. Oceny uzyskane przez studentów w innych skalach, przekształca się liniowo na
oceny, o których mowa w ust. 1. Przykładowy wzór określa załącznik do Regulaminu.
3. Ocena niedostateczna lub brak wpisu w dokumentacji przebiegu studiów są
traktowane jako niezaliczenie zajęć.
4. Do każdego egzaminu i zaliczenia student jest zobowiązany przedłożyć indeks
i kartę okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane. Zaliczający i egzaminator wpisują do
nich ocenę (słownie - w pełnym brzmieniu lub w skrócie - oraz liczbowo) i datę oraz
potwierdzają je własnoręcznym podpisem.
5. Osoby zaliczające lub przeprowadzające egzamin wpisują oceny do protokołów zaliczeń i/lub egzaminów.
6. Osoby zaliczające lub przeprowadzające egzamin zobowiązane są do przekazania protokołów do dziekanatu w terminach wskazanych przez dziekana.
§ 35.1. Elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) raz zaliczone w ramach danego toku studiów nie podlegają ponownemu zaliczeniu.
2. Rozstrzygnięcia w sprawie elementu dydaktycznego modułu zajęć (zajęcia lub
grupy zajęć), w tym dotyczące punktów ECTS i ocen należą do kompetencji dziekana
i są ostateczne.
3. Od rozstrzygnięć dziekana, o których mowa w ust. 2, przysługuje studentowi
tylko wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dziekana.
VI. PRZEJŚCIE NA WYŻSZY SEMESTR, POWTARZANIE ZAJĘĆ
LUB SEMESTRU
§ 36. Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rada wydziału może postanowić, że okresem zaliczeniowym jest rok studiów.
§ 37.1. Podstawą zaliczenia semestru (roku) jest zaliczenie modułów zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) przewidzianych w semestralnym (rocznym) planie studiów albo
uzyskanie 30 (60) punktów kredytowych za zaliczenie modułów zajęć zgodnie z programem kształcenia lub innych uznanych przez dziekana.
2. Rada wydziału może określić obniżone, minimalne warunki zaliczenia semestru (roku), w tym minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS.
3. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych
w ust. 1 jest wpisywany na semestr (rok) wyższy, jeżeli spełnił wymagania, w tym
uzyskał niezbędną liczbę punktów ECTS, o których mowa w ust. 2, chyba że złożył
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w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze.
4. Studentowi Uniwersytetu Wrocławskiego skierowanemu na studia w uczelni
zagranicznej lub w innej polskiej uczelni zalicza się uzyskane w ich trakcie punkty zgodnie z zasadami systemu ECTS.
5. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane, z wymaganymi wpisami bezzwłocznie po zaliczeniu
ostatniego egzaminu w sesji, a najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia
sesji poprawkowej.
6. Semestr (rok) zalicza dziekan. Zaliczenie semestru (roku) uprawnia studenta do
wpisania na semestr (rok) wyższy.
7. Niespełnienie warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych jest traktowane
jako brak postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia z listy studentów.
§ 38.1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w § 37 ust. 1 może być powtórnie wpisany na ten sam semestr (rok).
2. Rada wydziału określa minimalną liczbę punktów kredytowych oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS, jaki student musi uzyskać, aby otrzymać
zgodę na powtórny wpis na semestr (rok). Niespełnienie tego warunku traktowane będzie jako brak postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów.
3. Student, który spełnił wymagania, o których mowa w ust. 2, jest wpisywany
powtórnie na ten semestr (rok), chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji
poprawkowej pisemną rezygnację ze studiów.
4. Student zobowiązany jest zaliczyć moduł zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) niezaliczony w najbliższym z możliwych terminów.
5. Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne określa Rektor nie później niż do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie kształcenia.
VII. ZMIANY W TOKU STUDIÓW
§ 39.1. Po zaliczeniu 2 semestrów realizowanych studiów pierwszego lub drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w ramach możliwości określonych przez
jednostkę dydaktyczną, student może w obrębie Uczelni:
1) przenieść się na inny kierunek studiów lub specjalność;
2) na zasadach określonych przez radę wydziału zmienić formę studiów.
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2. W przypadku zmiany formy studiów, dziekan określa różnice wynikające z planów studiów oraz tryb i terminy ich uzupełnienia.
3. Zmiana kierunku studiów i specjalności wymaga pisemnej zgody dziekana jednostki przyjmującej i wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wobec jednostki macierzystej, potwierdzone przez dziekana.
§ 40.1. Po zakończeniu okresu zaliczeniowego (semestru, roku) student może
przenieść się do innej uczelni, o ile uregulował zobowiązania materialne wobec Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Wypełnienie wszystkich obowiązków wobec Uniwersytetu Wrocławskiego
stwierdza dziekan.
§ 41.1. Przejście z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na studia w Uniwersytecie Wrocławskim jest możliwe jedynie przed rozpoczęciem semestru (roku) pod warunkiem, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza, i nie utracił statusu studenta. Wniosek powinien być
złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego.
2. Student powinien w uczelni, którą opuszcza, zaliczyć co najmniej 2 semestry
studiów. Zmiana uczelni po zaliczeniu pierwszego semestru możliwa jest tylko w sytuacjach wyjątkowych.
3. Zgodę na przyjęcie studenta z innej uczelni do Uniwersytetu Wrocławskiego
wyraża dziekan odpowiedniego wydziału w drodze decyzji.
4. Dziekan udzielając zgody, o której mowa w ust. 3, potwierdza dotychczasowe
osiągnięcia studenta (wyrażone także w punktach ECTS), które zostaną mu zaliczone.
Na tej podstawie ustala, od którego semestru student rozpocznie studia oraz wskazuje
moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia, w szczególności z grupy modułów zajęć obowiązkowych, wraz z terminami ich realizacji.
§ 42.1. Student może otrzymać semestralny lub roczny urlop od zajęć, w czasie
którego zachowuje prawa studenckie. Prawo do korzystania podczas urlopu z pomocy
materialnej określają odrębne przepisy.
2. Urlopu od zajęć udziela dziekan na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku.
3. Urlop od zajęć jest udzielany w przypadku:
1) długotrwałej choroby;
2) urodzenia dziecka;
3) delegowania studenta przez Uniwersytet poza Uczelnię na staż lub w innym
podobnym celu;
4) innych ważnych okoliczności.
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4. Urlop od zajęć nie powinien obejmować okresu poprzedzającego złożenie
wniosku, z wyjątkiem udokumentowanej choroby lub urodzenia dziecka.
5. Jeżeli urlop od zajęć obejmuje okres poprzedzający złożenie wniosku, student
jest zwolniony z opłaty za powtarzanie zajęć z tego okresu.
6. Udzielenie urlopu od zajęć przedłuża termin planowanego ukończenia studiów
i jest potwierdzone wpisem do indeksu lub w karcie urlopowej.
7. Za zgodą dziekana student może w czasie urlopu od zajęć uczestniczyć w niektórych zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy.
VIII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW
§ 43.1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów. Za niepodjęcie studiów uważa się nieusprawiedliwioną
długotrwałą nieobecność na zajęciach uniemożliwiającą zaliczenie semestru (roku);
2) rezygnacji ze studiów złożonej w postaci pisemnej. Rezygnację uznaje się za
złożoną z datą wpłynięcia pisma do dziekanatu;
3) 4 niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego najpóźniej na 3 dni robocze przed zakończeniem ostatniego semestru studiów;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce;
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie określonym w § 37 ust. 5
Regulaminu studiów;
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
3. Dziekan, w trybie odwołania, może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby skreślonej z listy studentów na ten sam semestr (rok) akademicki, jeśli od daty doręczenia decyzji upłynęło nie więcej niż 2 tygodnie.
4. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Rektora za
pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora
jest ostateczna.
5. Osoba skreślona z listy studentów przed odebraniem dokumentów złożonych
w Uczelni ma obowiązek uregulować zobowiązania wobec Uczelni.
§ 44.5 1. Osoba skreślona z I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich może ponownie podjąć studia jedynie w drodze rekrutacji.
4
5

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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2. Studentowi, który po zaliczeniu I roku studiów został skreślony z listy studentów, dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie (reaktywację) studiów.
3. Wznowienie (reaktywacja) w prawach studenta może nastąpić przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego. Wniosek o wznowienie (reaktywację) w prawach
studenta powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/
roku akademickiego.
4. Rada wydziału, po uprzednim uzyskaniu opinii wydziałowej rady samorządu
Studentów, może ustalić katalog przypadków, w których dziekan może odmówić zgody
na wznowienie (reaktywację) w prawach studenta. Niepodjęcie opinii przez wydziałową
radę samorządu studentów w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku wydziałowej
radzie samorządu studentów uznaje się za wydanie opinii pozytywnej.
5. Podejmując decyzję o wznowieniu (reaktywacji) w prawach studenta, dziekan
ustala dotychczasowe postępy wnioskującego w nauce, w tym uzyskane efekty kształcenia lub/i uzyskane punkty ECTS, określa semestr (rok), na który wpisuje studenta, oraz
moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.
6. Osoba skreślona z listy studentów z powodu określonego w § 43 ust. 1 pkt 4
może zostać ponownie przyjęta po spełnieniu warunków określonych przez przepisy
o postępowaniu dyscyplinarnym.
7. Osoba, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3, w terminie 2 lat od daty skreślenia
z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ukończenia studiów,
a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego w tym terminie.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, wznowienie studiów może nastąpić w trybie określonym w § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu.
IX. UKOŃCZENIE STUDIÓW
§ 45. Szczegółowe warunki ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich, a także wymagania stawiane pracom dyplomowym oraz formę egzaminów dyplomowych określa rada wydziału.
§ 46.1.6 Pracę licencjacką/inżynierską/magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową, student przygotowuje pod kierunkiem promotora: profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym doktora, a także
specjalistę spoza Uczelni.

6
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1a.7 Obowiązki promotora, za zgodą i na szczegółowych zasadach ustalonych
przez dziekana, mogą wykonywać dwie osoby, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia
liczby godzin dydaktycznych związanych z ich realizacją. Dziekan wskazuje osobę odpowiedzialną w całości za wykonanie wszystkich zadań promotora pracy dyplomowej.
2. Na kierunkach eksperymentalnych oraz związanych z pracą w terenie dyrektor
(kierownik) jednostki dydaktycznej, w której wykonywana jest praca dyplomowa, może
wyznaczyć - w porozumieniu z promotorem - opiekuna pracy spośród pracowników
jednostki. Do zadań opiekuna należy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części
pracy, rozwiązywaniu problemów technicznych oraz nadzór nad bezpieczeństwem pracy studenta.
3. Tematy prac magisterskich zatwierdzone w trybie określonym przez radę wydziału powinny być podane do wiadomości studentów nie później niż 2 semestry przed
ukończeniem studiów, natomiast prac licencjackich i inżynierskich nie później niż 1 semestr przed ukończeniem studiów.
4. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia
naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym
kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca
pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu
lub systemu komputerowego.
5. Jako praca dyplomowa może być przyjęta praca dyplomowa opracowana przez
zespół studentów, wspólna dla wszystkich.
6. Jako praca dyplomowa może być przyjęta praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
7. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą dziekana poza Uniwersytetem Wrocławskim (w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym, a także w innym ośrodku prowadzącym badania o charakterze
naukowym).
8. Przed egzaminem dyplomowym praca dyplomowa podlega zawsze sprawdzeniu z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim
repozytorium pisemnych prac dyplomowych, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.
9. Za zgodą dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej student
może przedstawić pracę dyplomową w języku obcym. Rada wydziału może zobowiązać
studentów kierunku lub specjalności do umieszczenia w pracy angielskiego tłumaczenia
tytułu oraz streszczenia w tym języku.
7

Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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10. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku
polskim.
11. Za zgodą dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej student
może zmienić promotora pracy dyplomowej pod warunkiem, że nie wydłuży to terminu
złożenia pracy.
12. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz recenzent. W przypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy o ostatecznej ocenie decyduje dziekan, który
może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
13. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1, przy czym pracę magisterską musi oceniać przynajmniej jeden doktor habilitowany lub profesor.
§ 47.8 W razie nieobecności promotora przekraczającej 90 dni, dziekan może wyznaczyć nowego promotora pracy dyplomowej. Jeśli w tej sprawie wpłynął wniosek od
studenta, dziekan wyznacza nowego promotora pracy dyplomowej nie później niż w terminie do 14 dni od doręczenia dziekanowi wniosku.
§ 48.1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
1) zaliczenie wszystkich modułów zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) obowiązkowych i praktyk zawodowych objętych programem studiów danego kierunku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (uznanych przez dziekana);
2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową.
2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie ustalonym przez dziekana.
3. Egzamin odbywa się przed powołaną przez dziekana komisją w składzie co
najmniej trzyosobowym. W skład komisji wchodzą promotor i recenzent (recenzenci).
Komisji przewodniczy powołany przez dziekana nauczyciel akademicki mający stopień
naukowy doktora habilitowanego.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się w języku polskim lub w języku obcym, jeżeli program studiów przewiduje takie rozwiązanie. Za zgodą dziekana egzamin dyplomowy może odbyć się w języku obcym.
5. Jeżeli student nie zdał egzaminu dyplomowego lub nie przystąpił do niego
w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub nieprzystąpienia do niego student zostaje skreślony z listy studentów.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa, na
wniosek dziekana, rada danej jednostki.

8
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§ 49.1. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie egzaminu otwartego.
2. Skierowany do dziekana wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć
w dziekanacie nie później niż na miesiąc przez przewidywanym terminem egzaminu
dyplomowego.
3. Informacje o otwartych egzaminach dyplomowych podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej wydziału oraz na wydziałowej tablicy ogłoszeń.
4. Do otwartego egzaminu dyplomowego stosuje się postanowienia § 48 ust. 3 i 4.
§ 50.1. Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.
2. Podstawą obliczenia wyników studiów są:
1) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen
unieważnionych) – A;
2) ocena pracy dyplomowej – B;
3) ocena egzaminu dyplomowego – C.
3. Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę
z egzaminu dyplomowego.
4. Wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.
5. Wynik jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia określa
wzór A/2+(B+C)/4.
6. Średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów, o którym mowa w ust. 4 i 5,
oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując ogólne zasady zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie cyfry zachowanej
o 1).
7. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany zgodnie z zasadą:
− do 3,25 - dostateczny (3,0),
− od 3,26 do 3,74 - plus dostateczny (3,5),
− od 3,75 do 4,24 - dobry (4,0),
− od 4,25 do 4,74 - plus dobry (4,5),
− od 4,75 - bardzo dobry (5,0).
8. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć wynik studiów, o którym mowa
w ust. 7, o 0,5, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre.
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§ 51.9 1. Student jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań, w tym
materialnych wobec Uczelni, co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
2. Dyplom, który absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, potwierdza ukończenie określonego kierunku studiów.
X. POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 52.1. Decyzje i inne rozstrzygnięcia dotyczące studentów i objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu podejmuje dziekan (dyrektor/kierownik jednostki dydaktycznej) z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek studenta.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony w dziekanacie w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub ustalonym i ogłoszonym przez dziekana. Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego i zawierać wskazanie osoby, od
której pochodzi, kierunek, rok studiów, numer albumu, pełny aktualny adres korespondencyjny, kontaktowy numer telefoniczny i kontaktowy adres poczty elektronicznej,
wskazanie, czego wniosek dotyczy, wskazanie adresata, a także czynić zadość innym
wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Dziekanat obowiązany jest potwierdzić wniesienie kompletnego wniosku, jeżeli wnoszący tego żąda.
3. Niekompletny wniosek studenta, po bezskutecznym upływie siedmiodniowego
terminu wskazanego w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, pozostawiany jest bez rozpoznania, jeżeli braki w dokumentacji są tego rodzaju, że uniemożliwiają rozpatrzenie
wniosku. Zarówno wniosek, jak i wezwanie do usunięcia braków przechowywane są
w aktach studenta.
4. Decyzje dziekana dotyczące skreślenia z listy studentów, reaktywacji na studia
po skreśleniu z listy studentów, przyjęcia z innej uczelni, odmowy zwolnienia z opłat, wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być skutecznie doręczone.
5. O innych rozstrzygnięciach (komunikatach, informacjach, itp.) dziekana student
dowiaduje się osobiście w dziekanacie w najbliższym możliwym terminie, albo za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), uczelnianej poczty
elektronicznej lub telefonicznie. Datę i sposób powiadomienia studenta o rozstrzygnięciu
odnotowuje się w aktach studenta. Jeśli student o rozstrzygnięciu dowiedział się telefonicznie, zobowiązany jest do podpisania powiadomienia w możliwie najbliższym terminie w dziekanacie. Rozstrzygnięcie uważa się za doręczone z dniem powiadomienia.
6. W razie wątpliwości co do treści rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 5, student ma prawo otrzymania go na piśmie, pod warunkiem, że jego wniosek wpłynie do
dziekanatu w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia treści rozstrzygnięcia.
9
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7. Od decyzji i innych rozstrzygnięć dziekana służy w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia odwołanie do Rektora za pośrednictwem dziekana.
XI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 53.1. Student jednolitych studiów magisterskich, który rozpoczął studia przed
dniem 1 października 2007 r. może być wpisany za uprzednią zgodą dziekana w tym
zakresie, na odpowiednie studia pierwszego stopnia albo na odpowiednie studia drugiego stopnia.
2. Dziekan podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia dotychczasowe postępy wnioskującego w nauce, w tym uzyskane efekty kształcenia lub/i punkty
ECTS na jednolitych studiach magisterskich.
3. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęty student, który na jednolitych
studiach magisterskich uzyskał postępy w nauce odpowiadające co najmniej 180 punktom ECTS lub efekty kształcenia równoważne 180 punktom ECTS.
4. Do studentów, o których mowa w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio § 44.
§ 54. Prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu studiów
przysługuje Rektorowi.
§ 55.1. Przepisy wykonawcze do niniejszego Regulaminu studiów należy przyjąć
i ogłosić do 30 września 2015 r.
2. Wnioski złożone i nierozstrzygnięte ostatecznie do 30 września 2015 r. są rozpatrywane według brzmienia Regulaminu studiów obowiązującego od 1 października
2015 r.
§ 56. Tracą moc uchwały:
1) Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim;
2) Nr 39/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim; 3)
Nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim; 4) Nr 25/2014
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
§ 57. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
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Załącznik do Regulaminu studiów
w Uniwersytecie Wrocławskim
A) Przeliczanie wartości i ocen ze skali 1–6 na wartości i oceny w skali ocen obowiązującej w Uniwersytecie Wrocławskim.
Średnią z ocen i oceny uzyskane w skali 1-6 przelicza się na średnią i oceny w skali 2-5
wg wzoru:
3x + 7
= OWR
5

gdzie:
x – ocena lub liczba wynikająca ze skali 1-6
OWr – liczba lub ocena w skali 2-5
Przykład:
Ocena lub liczba
w skali 2-6

Liczba
w skali 2-5

Ocena
w skali 2-5

1

2,00

2 - ndst

1,5

2,30

2 - ndst

2

2,60

3 - dst

2,5

2,90

3 - dst

3,5

3,50

3,5 - +dst

4

3,80

4 - db

4,5

4,10

4 - db

5,0

4,40

4,5 - +db

5,5

4,70

4,5 - +db

6

5,00

5 - bdb

B) Przeliczanie wartości i ocen ze skali 2–6 na wartości i oceny w skali ocen obowiązującej w Uniwersytecie Wrocławskim.
Średnią z ocen i oceny uzyskane w skali 2-6 przelicza się na średnią i oceny w skali 2-5
wg wzoru:
3x + 2
= OWR
4

gdzie:
x – ocena lub liczba wynikająca ze skali 2-6
OWr – liczba lub ocena w skali 2-5
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Przykład:
Ocena lub liczba
w skali 2-6

Liczba
w skali 2-5

Ocena
w skali 2-5

2

2,00

2 - ndst

2,5

2,38

2 - ndst

3

2,75

3 - dst

3,5

3,13

3 - dst

4

3,50

3,5 - +dst

4,5

3,88

4- db

5

4,25

4,5 - +db

5,5

4,63

4,5 - +db

6

5,00

5 - bdb
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II. Komentarz do nowelizacji
§ 5. […]
7a)1 sprawdzanie na bieżąco informacji (danych) dotyczących zwłaszcza danych
osobowych, toku studiów, stypendiów, płatności studenckich publikowanych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), i w razie konieczności występowanie z odpowiednimi wnioskami w tym zakresie do dziekana;
[…]
W znowelizowanym Regulaminie (§ 5 pkt 7a) wprowadzono nowy obowiązek
studenta polegający na sprawdzaniu w systemie USOS wszelkich informacji dotyczących studiowania. Wprowadza to swoiste domniemanie znajomości przez studenta informacji zawartych w tym systemie. Takie unormowanie ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do postępującej informatyzacji procedur akademickich oraz
doskonalenie elektronicznej obsługi studenta. Katalog informacji wymienionych w komentowanym przepisie ma charakter otwarty. Analizując zawartą w nim treść, należy
zaznaczyć, że sformułowanie „dane osobowe” może dotyczyć zwłaszcza imienia i nazwiska studenta, roku studiów, grupy, adresu zamieszkania czy użytkowanego maila.
W systemie USOS dokumentowany jest tok studiów, a więc ich przebieg. Dotyczy to
otrzymywanych ocen i zaliczania kolejnych etapów. Określenie „stypendia” odnosi się
m.in. do gratyfikacji uzyskiwanych za postępy w nauce (naukowe) oraz do środków
przekazywanych z tytułu sytuacji materialnej studenta (socjalne). W systemie USOS odnotowuje się opłaty dokonywane przez studenta lub zamieszcza się inne informacje czy
dokumenty, np. kalendarz rejestracji na wybrane przedmioty oraz komunikaty dotyczące
organizacji i przebiegu studiów.
Student ma obowiązek weryfikacji informacji wprowadzanych do systemu. Ponosi on negatywne konsekwencje związane z zaniechaniem spełnienia tego obowiązku,
dotyczące choćby umieszczania nieprawidłowych ocen studenta, co w konsekwencji
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może wpłynąć na obliczenie zbyt niskiej średniej. Student może wystąpić o zmianę danych zawartych w komentowanym przepisie. Wniosek ten należy złożyć w formie pisemnej do dziekana odpowiedniego wydziału. Na większości wydziałów wniosków takich nie można składać przez system USOS. Należy uznać, iż do złożonego pisma
student powinien dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające jego żądanie. Dziekan
po zbadaniu sprawy zmienia wnioskowane dane w formie czynności materialno-technicznej. [JM]
§ 20.12 W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych prowadzący zajęcia jest
zobowiązany podać studentom program modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć),
wykaz obowiązującej literatury, formę zaliczania zajęć oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin.
[…]
Nowelizacja komentowanego przepisu dotyczy ustalenia, iż prowadzący zajęcia
dydaktyczne powinien podać studentom informacje odnoszące się do programu modułu
zajęć, wykazu literatury, formy zaliczenia i wymagań z tym związanych w terminie 14
dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Omawiana regulacja nie została jednak
sformułowana w sposób jednoznaczny. Powstaje bowiem wątpliwość, czy termin 14 dni
należy liczyć od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w UWr (np. od dnia 2 października), czy od dnia rozpoczęcia zajęć z konkretnego przedmiotu? Wydaje się, że wykładnia celowościowa przemawia za przyjęciem drugiego rozwiązania.
Dotychczasowe unormowania obligowały prowadzących zajęcia dydaktyczne do
przekazania studentom programu zajęć, wykazu literatury, formy zaliczenia i zakresu
związanych z tym wymagań w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego
(określanego najczęściej na dzień 1 października). Dotrzymanie tego terminu zwykle nie
stwarzało większych trudności na studiach stacjonarnych. Zajęcia dla opisywanego trybu (formy) studiów rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszym tygodniu roku akademickiego. Odmienne wnioski należy wyciągnąć w stosunku do studiów niestacjonarnych
(zaocznych), dla których niejednokrotnie cykl dydaktyczny rozpoczyna się w połowie
listopada, co przede wszystkim jest praktykowane dla pierwszych roczników studiów
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. W opisywanej sytuacji dochodziło więc
nierzadko do braku możliwości wdrożenia wymogów regulaminowych w praktyce dydaktycznej. Wynikało to przede wszystkim z tego, że na niektórych kierunkach studiów
niestacjonarnych rekrutacja jest prowadzona stosunkowo długo, dlatego trudno uznać za
trafne zobowiązanie prowadzącego zajęcia do udostępniania wymaganych informacji
w pierwszym miesiącu roku akademickiego. Zgodnie ze zmienioną zasadą w sytuacji,
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gdy zajęcia rozpoczynają się w dniu 15 listopada, prowadzący powinien podać studentom stosowne informacje do dnia 29 listopada tego samego roku kalendarzowego. [JM]
§ 23.1.3 Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu
kształcenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału, uwzględniającymi
opiekę naukową oraz potrzeby studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
[…]
Modyfikacja wprowadzona w komentowanym przepisie polega na możliwości
studiowania nie tylko według indywidualnego planu studiów, ale także w oparciu o indywidualny program kształcenia. Definicja programu kształcenia nie została zawarta
w PSW. Niewątpliwie stanowi on przedstawienie celów, treści oraz metod kształcenia na
danej uczelni, który powinien być dodatkowo zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (zob. komentarz do § 11 pkt 5). Program kształcenia pozwala zatem na indywidualny
dobór przedmiotów z zachowaniem ustalonych dla danego kierunku efektów kształcenia. Ustalanie zarówno indywidualnego planu, jak i programu studiów jest stosowane
także w innych szkołach wyższych (np. zob. http://www.wsb.net.pl/sites/default/files/
web/dzial-studenta/regulacje-prawne/zasady_studiowania_wg_indywidualnego_planu_
studiow_i_programu_ksztalcenia_oraz_studiowania_wedlug_indywidualnej_organizacji_studiow.pdf, dostęp: 1.07.2016 r.).
Z podjętej analizy wynika, że dotychczasowe uregulowania dotyczą studiowania jedynie według indywidualnego planu studiów Zatem poszczególne rady wydziałów są zobligowane dostosować obowiązujące dotąd regulacji do nowego stanu prawnego. [JM]
§ 43.1. […]
3)4 niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego najpóźniej na 3 dni robocze przed zakończeniem ostatniego semestru studiów;
[…]
Brzmienie komentowanego przepisu uległo dość znaczącej zmianie. Uchwałodawca regulaminowy rozróżnił dwie sytuacje skreślenia z listy studentów.
Pierwsza dotyczy niezdania egzaminu dyplomowego, druga zaś odnosi się do nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego najpóźniej na 3 dni robocze przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Skreślenie z listy studentów ma miejsce w przypadku
uzyskania oceny negatywnej, a więc 2.0. Najczęściej egzamin ten odbywa się w formie
ustnej. Należy jednak odnotować wyjątki od tej reguły. Przykładowo, w Instytucie Matematyki UWr egzamin magisterski składa się z części pisemnej i ustnej. Uzyskanie
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pozytywnej oceny z części pisemnej pozwala na przystąpienie do części ustnej, z której
otrzymanie oceny pozytywnej decyduje o wyniku całego egzaminu dyplomowego (zob.
http://magweb.math.uni.wroc.pl/egzmgr/?page=zasady, dostęp: 1.07.2016 r.).
Niezłożenie egzaminu dyplomowego, także przed zmianą komentowanego przepisu, było bezpośrednią przyczyną skreślenia z listy studentów. Obowiązująca dotąd
regulacja nie zawierała jednak terminu, do którego mogły być składane egzaminy dyplomowe. Dotychczasowe unormowania regulujące tę kwestię na poszczególnych wydziałach ustalały często ten termin na dzień 30 września. W praktyce niejednokrotnie można
było odnotować sytuacje przeprowadzania egzaminów dyplomowych także w październiku, czyli w okresie trwania już nowego roku akademickiego. Wydaje się, że ustalenie
najpóźniejszego terminu składania egzaminów dyplomowych na trzy dni przed zakończeniem semestru studiów ma na celu ujednolicenie obowiązujących w tym zakresie
zasad.
Niezłożenie pracy dyplomowej przestaje być więc bezpośrednim powodem skreślenia z listy studentów. Należy jednak zauważyć, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest wcześniejsze złożenie pracy dyplomowej. A zatem terminowe
oddanie pracy, pomimo braku takiego zapisu w komentowanym przepisie expressis verbis, uniemożliwia przystąpienie do egzaminu dyplomowego i staje się pośrednim powodem skreślenia z listy studentów. [JM]
§ 445. 1. […]
3. Wznowienie (reaktywacja) w prawach studenta może nastąpić przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego. Wniosek o wznowienie (reaktywację) w prawach studenta powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem
semestru/roku akademickiego
4. Rada wydziału, po uprzednim uzyskaniu opinii wydziałowej rady samorządu
studentów, może ustalić katalog przypadków, w których dziekan może odmówić
zgody na wznowienie (reaktywację) w prawach studenta. Niepodjęcie opinii przez
wydziałową radę samorządu studentów w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku wydziałowej radzie samorządu studentów uznaje się za wydanie opinii pozytywnej.
[…]
7. Osoba, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ukończenia studiów,
a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego w tym terminie.
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8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, wznowienie studiów może nastąpić
w trybie określonym w § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu.
Przepis § 44 ust. 3 wprowadził możliwość zamiennego stosowania określeń
„wznowienie” i „reaktywacja”, co znaczy, że obu zwrotom uchwałodawca akademicki
nadał ten sam sens znaczeniowy.
Z kolei przepis (§ 44 ust. 4) uzależnił możliwość ustalenia katalogu przypadków
odmowy zgody na wznowienie studiów od uprzedniej opinii wydziałowej rady samorządu studentów. Organ ten stanowi reprezentację wszystkich studentów wydziału, stąd
uzależnienie decyzji od jego stanowiska nie powinno dziwić. Jest to tym bardziej zasadne, iż odmowa „reaktywacji” studenta znacząco wpływa na jego sytuację prawną.
„Opinia” stanowi formę partycypowania w uprawnieniach decyzyjnych rady wydziału,
nie ograniczając znacząco jej swobody decyzyjnej. Rada wydziału powinna wystąpić
o jej wydanie do wydziałowej rady samorządu studenckiego, ale nie jest związana wyrażonym przez nią stanowiskiem. Jednocześnie uchwałodawca wprowadził swoiste domniemanie prawne, gdyż niewyrażenie przez samorząd stanowiska w terminie 7 dni
uznaje się za wydanie opinii pozytywnej. Określenie terminu ma charakter dyscyplinujący dla organu samorządu studenckiego i służy wyeliminowaniu zbytniej opieszałości
tego organu.
Dalsze zmiany w zakresie komentowanego paragrafu dotyczą nowych treści dodanych w ust. 7 i 8. Zgodnie z tymi przepisami dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów w celu ich zakończenia i złożenia pracy dyplomowej w terminie 2 lat od
skreślenia z listy studentów. Opisywana procedura może mieć miejsce w przypadku
osoby określonej w § 43 ust. 1 pkt 3, czyli studenta, który nie zdał egzaminu dyplomowego lub do niego nie przystąpił (zob. komentarz do zmienionego § 43 ust. 1 pkt 3 Regulaminu).
Po upływie terminu 2 lat reaktywacja studenta może nastąpić w trybie określonym
w § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu, a więc przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego. Wniosek w tej kwestii powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego. Rozpatrując sprawę, dziekan ustala dotychczasowe postępy w nauce osoby wnioskującej, określając jednocześnie semestr, na który
wpisuje studenta, oraz moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia wraz
z terminami ich zaliczenia (zob. komentarz do § 44 Regulaminu). [JM]
§ 46.1.6 Pracę licencjacką/inżynierską/magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową,
student przygotowuje pod kierunkiem promotora: profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej może
upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym doktora, a także specjalistę spoza uczelni.
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Zmiana komentowanego przepisu polegała na wprowadzeniu określenia „promotor”. Modyfikacja ta ma charakter techniczny i porządkujący. W potocznym rozumieniu
przywołane określenie było powszechnie stosowane. Akty wewnątrzakademickie także
często stosowały to nazewnictwo. Na tym tle można jednak zasygnalizować brak jednolitości w omawianym zakresie. Przykładowo, w treści uchwały nr 64/V/2014 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja
2014 r. w § 4 ust. 3 w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego
występuje określenie „promotor” (§ 4 ust. 3), natomiast załącznik nr 3 do tej uchwały,
określający wzór strony tytułowej pracy, pomija ten zwrot, stosując sformułowanie
„Praca magisterska/licencjacka napisana pod kierownictwem”. Promotorem może być
profesor, doktor habilitowany lub po otrzymaniu stosownego upoważnienia doktor. Zadaniem promotora jest m.in. ustalenie ze studentem tematu pracy zgodnie z kierunkiem
i specjalnością studiów oraz systematyczne sprawdzanie efektów przedkładanej przez
studenta pracy. [JM]
§ 46.1a.7 Obowiązki promotora, za zgodą i na szczegółowych zasadach ustalonych
przez dziekana, mogą wykonywać dwie osoby, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia
liczby godzin dydaktycznych związanych z ich realizacją. Dziekan wskazuje osobę
odpowiedzialną w całości za wykonanie wszystkich zadań promotora pracy dyplomowej
[…]
Powyższy przepis wprowadził dotąd niepraktykowane rozwiązanie polegające na
powierzeniu obowiązków promotora pracy dyplomowej dwóm nauczycielom akademickim, jeśli tylko nie prowadzi to do zwiększenia liczby godzin związanych z ich realizacją. Ze względu na nowość komentowanego rozwiązania trudno przewidzieć kierunek
realizacji tego przepisu. Zgodę na powołanie dwóch promotorów pracy dyplomowej
wyraża dziekan, jednocześnie ustalając szczegółowe zasady współpracy. Niewykluczone, że reguły te zostaną unormowane przez poszczególnych dziekanów w formie aktu
wewnętrznego – zarządzenia.
Z treści pozostałych przepisów regulaminowych wynika, że promotorem pracy
dyplomowej może być profesor, doktor habilitowany lub doktor. Zatem teoretycznie
promotorami pracy mogą być:
–– dwie osoby z tytułem naukowym profesora,
–– osoba z tytułem naukowym profesora i osoba ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego,
–– dwie osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
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–– osoba z tytułem naukowym profesora i osoba ze stopniem naukowym doktora,
–– osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i osoba ze stopniem naukowym doktora,
–– dwie osoby ze stopniem naukowym doktora.
W świetle zmienionej regulacji dziekan wskazuje osobę odpowiedzialną za wykonanie zadań promotora pracy dyplomowej. Nieco zbliżony model funkcjonuje na studiach doktoranckich w UWr. Zgodnie z ogólnymi zasadami ustalonymi m.in. w art. 13
ust. 1, art. 20 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 882), rozprawa doktorska może być przygotowywana pod opieką promotora i promotora pomocniczego.
Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej
albo artystycznej, która dodatkowo prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną
w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo artystycznej. Promotorem
pomocniczym zaś może być osoba pełniąca istotną funkcję pomocniczą w opiece nad
doktorantem. Dotyczy to szczególnie procesu planowania badań, ich realizacji, a także
analizy wyników (por. § 16 ust. 8 uchwały Nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim). Osoba ta powinna posiadać stopień doktora w zakresie danej
lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadać uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
Zapada pytanie, czy komentowany przepis ma na celu wprowadzenie podobnego
modelu? Za udzieleniem pozytywnej odpowiedzi przemawia wskazywanie przez dziekana osoby odpowiedzialnej w całości za wykonanie wszystkich zadań promotora pracy
dyplomowej. Wynika z tego, iż jeden z promotorów miałby ponosić główną odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego. Również
do jego kompetencji mogłoby należeć ustalanie tematu, planu i podstawowych założeń
pracy dyplomowej oraz sprawowanie opieki merytorycznej i metodologicznej. Zadania
drugiego z promotorów byłyby za to skoncentrowane na pełnieniu funkcji pomocniczych
związanych z procesem pisania pracy, uzgadnianiu szczegółowych kwestii i udzielaniu
pomocy w przeprowadzeniu, interpretacji i opisaniu wykonywanych przez studenta badań. Przepis ten nie używa jednak sformułowań „promotor pracy” i „promotor pomocniczy”. Ponadto powstałe wątpliwości dotyczą choćby szczegółowego ustalenia zakresu
uprawnień i obowiązków przysługujących promotorom, a także wskazania promotora, do
którego student miałby uczęszczać na seminaria licencjackie/magisterskie. Z drugiej strony, ewentualne problemy organizacyjnie, związane z praktykowaniem tego rozwiązania

257

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz

na szeroką skalę przemawiałyby za jego wyjątkowością i dopuszczalnością jedynie w nielicznych sytuacjach, uzasadnionych przykładowo czasową niedyspozycją promotora, koniecznością prowadzenia długotrwałych badań przez studenta czy przygotowania osoby
ze stopniem doktora do samodzielnego prowadzenia prac dyplomowych w przyszłości.
Niewykluczone, że taka forma współpracy mogłaby być wykorzystana także w sytuacji
przygotowywania pracy interdyscyplinarnej. Dzięki temu student mógłby korzystać z pomocy także innego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w UWr, którego zakres
zainteresowań badawczych pokrywa się z tematyką zgłębianą przez studenta w pracy dyplomowej. [JM]
§ 47.8 W razie nieobecności promotora przekraczającej 90 dni, dziekan może wyznaczyć nowego promotora pracy dyplomowej. Jeśli w tej sprawie wpłynął wniosek
od studenta, dziekan wyznacza nowego promotora pracy dyplomowej nie później
niż w terminie do 14 dni od doręczenia dziekanowi wniosku.
Dotychczasowe brzmienie przepisu nie wskazywało czasu trwania nieobecności
promotora, uzasadniającej wyznaczenie nowego promotora pracy dyplomowej. Podobne
określenie (tj. „dłuższa nieobecność”) zawierają również inne regulaminy akademickie
(zob. § 22 ust. 5 uchwały nr NR R.0000.21.2015 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 r.). Wzór wniosku w tej sprawie jest zwykle umieszczany na stronie internetowej uczelni lub wydziału (np. http://www.kfn.uni.wroc.pl/KOMUNIKATY/DOKUMENTY/2014-15/2_zmiana-promotora.pdf, dostęp: 1.07.2016 r.).
Przyczyną zmiany Regulaminu w tym zakresie były zapewne wątpliwości związane ze
stosowaniem przepisu, a także interpretacją zwrotu niedookreślonego, jakim jest „dłuższa
nieobecność”.
Wprowadzona nowelizacja, choć doprecyzowuje reguły warunkujące zmianę promotora, nie wyjaśnia jednak wszystkich związanych z tym wątpliwości. Pojawia się
choćby pytanie, czy zmiana promotora jest możliwa na kilka tygodni przed spodziewanym terminem obrony pracy. Kolejna wątpliwość dotyczy ustalenia, czy w sytuacji
zmiany promotora zaledwie kilka tygodni lub miesięcy przed planowanym dniem obrony oraz gdy praca dyplomowa nie została jeszcze ukończona, termin złożenia egzaminu
dyplomowego powinien ulec przesunięciu. [JM]
§ 51.9 1. Student jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań, w tym
materialnych wobec Uczelni, co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu
dyplomowego.
[…]
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Przyjęta zmiana § 51 ust. 1 polega na dookreśleniu terminu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec uczelni, który wynosi co najmniej 3 dni przed przystąpieniem
do egzaminu dyplomowego. Wydaje się, że do obliczania tego terminu należy brać pod
uwagę nie tylko dni robocze, ale także wszystkie soboty i niedziele, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. Za taką interpretacją przemawia funkcjonowanie administracji uczelnianej czy biblioteki także w soboty, a czasami także i w niedziele. Zatem
student, któremu termin egzaminu dyplomowego wyznaczono na poniedziałek, powinien uregulować powstałe w okresie studiów zobowiązania najpóźniej w piątek.
Ratio legis tego przepisu polega na ujednoliceniu procedur obowiązujących na
poszczególnych wydziałach, a także wyeliminowaniu sytuacji, w której student dopiero po złożeniu egzaminu dyplomowego wywiązuje się z zaległości wobec uczelni. Takiej praktyce sprzyjało poprzednie unormowanie, według którego absolwent, a więc
osoba, która zdała egzamin dyplomowy, był zobligowany do uregulowania zobowiązań
materialnych wobec Uczelni przed odebraniem dyplomu. Pojęcie „zobowiązań wobec
uczelni” dotyczy wielu spraw związanych choćby z uregulowaniem opłat za studia czy
rozliczeniem swojego konta w bibliotece wydziałowej i uczelnianej. [JM]
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warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów
(Dz. U. Nr 236, poz.1707)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie
tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201,
poz. 1187)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach
(Dz. U., poz. 1302)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U.,
poz. 1370)
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego
(Dz. U., poz. 700)
Uwaga – akty prawne pochodzą z materiałów znajdujących się w bazie Internetowego Systemu
Aktów Prawnych w sieci Internet: http://isap.sejm.gov.pl

Akty prawne Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała Nr 109/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia
Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. − Statut
Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała Nr 39/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała Nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała Nr 144/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
zgodności regulaminu Samorządu Studentów z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym
i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała Nr 25/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających
się w roku akademickim 2015/2016
Uchwała Nr 63/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów
Uchwała Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia
programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach.
Uchwała Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała Nr 64/2015 r. Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
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Zarządzenie Nr 35/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Zarządzenie Nr 89/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Zarządzenie Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz
wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia
Zarządzeniem Nr 116/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2012 r. w
sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS
Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
Zarządzenia Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim
Zarządzenie Nr 104/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016
Zarządzenie Nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania i uruchamiania programów
kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
Zarządzenie Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim
2015/2016
Zarządzenie Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie
zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,
jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów
do dyplomów oraz trybu ich wydawania
Zarządzenie Nr 126/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie organizacji
roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Wrocławskim
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Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
25 kwietnia 2012 r. – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała Nr 2 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego
Uchwała nr 22/III/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie okresu zaliczeniowego na studiach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uchwała nr 41/IV/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 65/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 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
Uchwała nr 218/XII/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 16 grudnia
2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii UWr
Uchwała nr 16/II/2014 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych
magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego
Uchwała nr 64/V/2014 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego
Uchwała nr 1/I/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały 64/V/2014 Rady Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz
formy egzaminu dyplomowego
Uchwała nr 99/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie okresu zaliczeniowego na studiach na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Uchwała nr 100/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
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Uchwała nr 102/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad i warunków zaliczenia semestru
(roku) na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz
w innych sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Uchwała nr 103/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na
jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych
sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Uchwała nr 259/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego
Zarządzenie nr 5/2014 Dziekana Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zaliczania odbytych praktyk obowiązkowych

Akty prawne innych szkół wyższych
Uchwała nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia
2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
Uchwała Nr 508 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia
2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Uchwała nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
Uchwała NR R.0000.21.2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26
marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego
Uchwała nr 446 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach
Uchwała nr 750/34/2012-2016 z dnia 24 września 2015 r. Senatu Politechniki Wrocławskiej −
załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego 73/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu studiów w Politechnice Wrocławskiej
Uchwała nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim
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Zarządzenie Nr 3/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: wykładni i uzupełnienia przepisów końcowych (§ 2) aneksu nr 1 z dnia 21 kwietnia 2009 r. do Uchwały Nr 51/2008/2009
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17
marca 2009 roku
Zarządzenie Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczelnianych organizacji studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zasady studiowania na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo od roku
akademickiego 2015/2016
Uwaga – akty prawne pochodzą z materiałów znajdujących się w bazach Biuletynów Informacji
Publicznej prowadzonych przez poszczególne szkoły wyższe.
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Orzeczenia
Uchwała TK z dnia 20 września 1995 r., W. 18/94, Dz. U. Nr 114, poz. 556
Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 października 2003 r., OPS 5/03, Legalis nr 60999
Uchwała 7 sędziów SN z dnia 10 lutego 2000 r., III CZP 29/99, Legalis nr 46055
Wyrok TK z dnia 8 listopada 2000 r., SK 18/99, Legalis nr 49177
Wyrok TK z dnia 11 maja 2007 r., K2/07, OTK-A 2007, nr 5, poz. 48
Wyrok NSA z dnia 22 września 1981 r., SA 791/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 91
Wyrok NSA z dnia 5 maja 1989 r., I SA 251/89, Legalis nr 36491
Wyrok NSA z dnia 10 listopada 1999 r., I SA 625/99, Legalis nr 176098
Wyrok NSA z dnia 24 lutego 2010 r., I OSK 1107/09, Legalis nr 223607
Wyrok NSA z dnia 12 lipca 2011 r., I OSK 597/11, Legalis nr 549540
Postanowienie NSA z dnia 25 września 1986 r., SA/Gd 513/86, OSPiKA 1988, nr 4, poz. 88
Postanowienie NSA z dnia 19 maja 2010 r., I OSK 774/10, Legalis nr 666128
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 listopada 2007 r., III SA/Kr 772/07, Legalis nr 327867
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 lipca 2008 r., II SA/Bk 320/08, Legalis nr 121477
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 lipca 2008 r., II SA/Sz 302/08, Legalis nr 280800
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 września 2008 r., III SA/Kr 449/07, Legalis nr 162944
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., I SA/Wa 818/08, LEX nr 566254
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 grudnia 2008 r., III SA/Kr 623/08, Legalis nr 316897
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r., I SA/Wa 1710/08, LEX nr 554840
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 lutego 2010 r., II SA/Ol 961/09, Legalis nr 220124
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2010 r., II SA/Bk 160/07, Legalis nr 98060
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 lutego 2011 r., II SA/Ol 886/10, LEX nr 784081
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 lipca 2011 r., III SA/Lu 106/11, Legalis nr 366932
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Strony internetowe
http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html
http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2009_PL_Leuven_Louain-laNeuve.pdf
http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/jbo_podstawowe_elementy_
pb_300312.pdf
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/
orzeczenia.nsa.gov.pl
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/554FD970CD
http://rkn.uni.wroc.pl/
http://uni.wroc.pl/studenci/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-studencka/doktorancka/ko%C5%82a-naukowe-studenckie
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm
http://praktyki.prawo.uni.wroc.pl/
http://praktyki.prawo.uni.wroc.pl/akty-prawne/
http://www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/dzial-studenta/regulacje-prawne/zasady_studiowania_wg_indywidualnego_planu_studiow_i_programu_ksztalcenia_oraz_studiowania_
wedlug_indywidualnej_organizacji_studiow.pdf
http://magweb.math.uni.wroc.pl/egzmgr/?page=zasady
http://www.kfn.uni.wroc.pl/KOMUNIKATY/DOKUMENTY/2014-15/2_zmiana-promotora.
pdf,
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Noty o autorach
Justyna Adamczuk-Mazoń – magisterium z prawa na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Urszula Bakuń-Nawłoka – magisterium z prawa na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorantka w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Magdalena Debita – magisterium z administracji na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorantka w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Angelika Drelichowska − magisterium z prawa i administracji na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorantka w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; aplikantka Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Bartosz Gołębiowski − magisterium z administracji na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorant w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Marta Kessler – magisterium z administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorantka w Zakładzie Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Filip Kmiciewicz – magisterium z prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorant w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Paweł Kuczma – magisterium z prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
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Opracowanie pt. „Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Komentarz” pod redakcją naukową Aleksandry Szadok-Bratuń
stanowi unikalne dzieło pod względem treści, znaczenia, ale także założeń i celu publikacji. Książka ta – co uwidacznia się zarówno w jej
konstrukcji, doborze autorów uczestniczących w opracowaniu poszczególnych zagadnień oraz treści – jest wynikiem długofalowego
przedsięwzięcia naukowego, w którym ziszczone zostały najistotniejsze idee akademickie. Publikacja ta jest wynikiem tego, co w życiu akademickim stanowi jedną z najważniejszych wartości – powstała dzięki
wspólnym studiom i dialogowi dr Aleksandry Szadok-Bratuń z młodymi naukowcami i studentami, którzy pod jej kierunkiem mogli wypowiedzieć się na temat regulacji stanowiącej normatywne ramy życia
uniwersyteckiego. […] W tym też kontekście należy podnieść doniosłe znaczenie tej książki dla kształtowania partycypacyjnych postaw
społecznych opartych na idei współodpowiedzialności. Docenić należy ogromny wkład pracy pani dr Szadok-Bratuń oraz uczestniczących
w procesie redakcji pań Justyny Mielczarek oraz Urszuli Bakuń-Nawłoki. Konstrukcja pracy i staranna redakcja są z całą pewnością tym,
co umożliwiło spójne i przejrzyste zobrazowanie poruszanych w opracowaniu zagadnień dotyczących praktyki stosowania regulaminu studiów obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim.
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