
UCHWALA nr 24/2014 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 16 maja 2014 r. 


w sprawie 

zasad warunkowego zaliczenia semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 


na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu . 


Na podstawie § 17 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła
wiu (zatwierdzonego przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 24 kwietnia 
2014 r. na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) Rada 
Wydziału Ekonomii , Zarządzania i Turystyki uchwala co następuje: 

§ 1 
1. 	 Istotą warunkowego wpisu na semestr następny jest umożliwienie studentowi kontynuowania 

nauki w normalnym trybie pomimo tego, że nie uzyskał w terminie określonym w organizacji 
roku akademickiego oceny pozytywnej z przedmiotu przewidzianego w planie standardowym na 
dany semestr lub w złożonej i przyjętej deklaracji. 

2. Student w semestrze może otrzymać wpis warunkowy przy niedoborze maksymalnie do 6 punk
tów ECTS, jednak nie więcej niż z trzech przedmiotów. Wniosek w sprawie warunkowego zali
czenia semestru student składa odrębnie dla każdego niezaliczonego przedmiotu. 

3. 	 Jeśli niezaliczony przedmiot (przedmioty) znajduje się wśród wymagań wstępnych przedmiotów 
następnego semestru (patrz sylabusy) studentowi nie przysługuje wpis warunkowy. 

4. 	 Warunkowy wpis na semestr następny może uzyskać student, który łącznie spełnił następujące 
kryteria: 
a) jest to jego pierwszy wpis warunkowy z danego przedmiotu, 
b) nie przystąpił wcześniej do zaliczenia lub egzaminu komisyjnego z tego przedmiotu. 

5. 	 Student, który uzyskał wpis warunkowy na kolejny semestr ma obowiązek uczestniczyć we 
wszystkich zajęciach przewidzianych planem studiów dla semestru następującego po semestrze, 
który nie został przez niego zaliczony. 

6. 	 Zaliczenie przedmiotu objętego wpisem warunkowym powinno nastąpić nie później niż w naj
bliższym semestrze, w którym przedmiot występuje bez względu na formę i kierunek studiów z 
zachowaniem obowiązkowych sekwencji przedmiotów określonych w sylabusach. W przypad
ku, gdy przedmiot realizowany jest na innym kierunku, o możliwości zaliczenia takiego przed
miotu decyduje prowadzący po sprawdzeniu zgodności treści programowych i zakładanych efek
tów kształcenia. 

7. 	W ramach wpisu warunkowego student ma prawo zaliczenia przedmiotu w terminie podstawo
wym, poprawkowym i ewentualnie komisyjnym. 

8. 	 W kwestiach nieuregulowanych w uchwale decyzję podejmuje Prodziekan ds. studiów stacjo
narnych (niestacjonarnych). 

§2 
1. 	 Student ma obowiązek uiścić opłatę za wpisy warunkowe w wysokości określonej zarządzeniem 

Rektora. 
2. 	 Student ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia w dziekanacie faktu zaliczenia przedmiotu ob

jętego wpisem warunkowym. 



§ 3 

1. 	 Podanie o wpis warunkowy wraz z indeksem (o ile obowiązuje na danym roku) i kartą okreso

wych osiągnięć studenta należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
ostatniego wyniku sesji poprawkowej studenta. 

2. Student wnosi podanie do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych (niestacjonarnych) korzystając 
z druku umieszczonego na stronie WWW Wydziału. Upoważniony pracownik Dziekanatu po
twierdza fakt złożenia podania. Student w terminie 7 dni od dnia złożenia podania ma możliwość 
zapoznania się z decyzją. 

3. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prodziekana do Prorektora ds. Dydakty
ki. Odwołanie należy złożyć do właściwego Dziekanatu w ciągu 7 dni od uzyskania decyzji Pro
dziekana ds. studiów stacjonarnych (niestacjonarnych). 

§4 
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 113/2012 z dnia 
30.11.2012r. 

Dziekan 

U~t.k{ 

Prof. dr hab. Marek Walesiak 
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