SENAT

UCHWAŁA NR 0000 – 15/12
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie
wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale Senatu nr 0000 – 4/12 z 25 stycznia 2012 r.
„Uczelniany regulamin studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
§1
Senat zatwierdza zmiany w „Uczelnianym regulaminie studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” zawartym w Uchwale Senatu nr 0000 –4/12 z 25 stycznia 2012 r.
§2
§ 9 ust. 1 pkt.9 otrzymuje brzmienie:
Powiadomienia – w ciągu dwóch tygodni – prowadzących zajęcia lub dziekanatu o przyczynach absencji
na zajęciach obowiązkowych lub na egzaminie oraz usprawiedliwienia absencji na najbliższych zajęciach
po jej zakończeniu,
§3
§ 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Na studiach stacjonarnych liczba godzin dydaktycznych w tygodniu może wynosić nie więcej niż 30. Do
tej liczby nie wlicza się zajęć z wychowania fizycznego. Zajęcia na studiach stacjonarnych nie mogą się
kończyć później niż o godzinie 19 00. Ograniczenie to nie dotyczy seminariów dyplomowych oraz
laboratoriów specyficznych dla Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego .
§4
§ 15 dodać ust. 6 o brzmieniu:
W uzasadnionych przypadkach dziekan może zezwolić studentowi na egzamin poza okresem sesji.
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§5
§ 17 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w umowie zawartej między
studentem a uczelnią w związku z przyjęciem na studia,
§6
Część IX Prace dyplomowe,§ 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej na odpowiednio uzasadniony wniosek
promotora lub na wniosek studenta – co najwyżej do 31 stycznia, jeśli studia kończą się w semestrze
letnim, lub 30 września, jeśli kończą się w zimowym.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Rektor
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor
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