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KOMUNIKAT NR 1/2012 

PROREKTORA DS. DYDAKTYKI  
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 10 lutego 2012 r.  
 
 

w sprawie zasad powtarzania ostatniego semestru seminarium  
oraz postępowania z osobami skreślonymi z listy studentów 

 
Zawiadamiam, że uzgodniłem z P.T. Dziekanami zasady postępowania z osobami skreślonymi               

z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej oraz powtarzania ostatniego 
semestru seminarium.  

Są one następujące: 
1. Osoba skreślona z listy studentów może złożyć prośbę o wznowienie studiów w celu 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, gdy praca jest ukończona (gotowa do złożenia               
w Dziekanacie) i potwierdza to Promotor. 

2. Dziekan wyrażając zgodę na wznowienie studiów stwierdza, czy po ostatecznym terminie 
złożenia pracy (§ 21 ust. 4 Regulaminu studiów) miała miejsce współpraca studenta               
z Promotorem odpowiadająca powtarzaniu seminarium i wyznacza za to powtarzanie opłatę 
(zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 9/2012), a Promotorowi zezwala na ujęcie stosownej 
liczby godzin w rozliczeniach zajęć. Opłata i liczba godzin nie musi dotyczyć całego semestru. 
Proponuje się uznawać, że opóźnienie złożenia pracy: 
- o około 1 miesiąc to 1 godzina dla Promotora i opłata 130 zł, 

  -  o około 2 miesiące to 2 godziny dla Promotora i opłata 260 zł, 
  -  od 3 miesięcy do całego semestru to 3 godziny dla Promotora i opłata 390 zł. 

3.  Terminy złożenia pracy, o których mowa w § 21 ust. 3 Regulaminu studiów (31X lub 31V),              
są jednocześnie terminami zaliczenia poprawkowego seminarium z ostatniego semestru.               
Zatem prośba o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, o której mowa               
w § 21 ust. 4 Regulaminu studiów, jest jednocześnie prośbą o powtarzanie seminarium. 
Zależnie od wniosku studenta (prośba o przesunięcie na krótszy czy dłuższy okres czasu), 
Dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie całego lub części semestru seminarium               
i zaliczyć Promotorowi liczbę godzin analogicznie do propozycji z pkt 2 na studiach 
stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych: 

      -     około 1 miesiąca - 1 godzina dla Promotora i opłata 100 zł, 
-     około 2 miesięcy - 2 godziny dla Promotora i opłata 200 zł, 
-     od 3 miesięcy do całego semestru - 3 godziny dla Promotora i opłata 300 zł.   

 
 

                                              Prorektor ds. Dydaktyki 
  

                                            prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek 

Otrzymują: 
wg rozdzielnika  
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