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R-B-SOP.014.1.219.2020 

ZARZĄDZENIE NR 219/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

  z dnia 10 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie uczestniczenia w organizowanych przez Uczelnię zajęciach nieobjętych programem studiów,  

w ramach których student może uzyskać nie więcej niż 30 punktów ECTS 

 

§ 1 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Uczelnianego Regulaminu Studiów student za zgodą Dziekana ds. Studenckich/ 

Dziekana Filii ma prawo uczestniczyć w organizowanych przez Uczelnię zajęciach nieobjętych programem 

studiowanego kierunku, w ramach których może uzyskać nie więcej niż 30 punktów ECTS. 

 

§ 2 

1. Warunkiem koniecznym uzyskania zgody Dziekana ds. Studenckich/ Dziekana Filii na uczestniczenie  

w organizowanych przez Uczelnię zajęciach nieobjętych programem studiowanego kierunku jest zaliczenie 

wcześniej realizowanego semestru studiów (nie dotyczy studentów z pierwszego semestru). 

2. Zajęcia, o których mowa w § 1, mogą obejmować wyłącznie przedmioty oferowane w ramach tej samej formy 

oraz stopnia studiów i nie dotyczą przedmiotów programu EMBA.  

3. Podanie o zgodę na uczestniczenie w zajęciach należy złożyć nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem 

semestru, w którym realizowane są wybrane przedmioty. 

4. Na studencie spoczywa obowiązek sprawdzenia czy terminy realizacji przedmiotów nie kolidują  

z harmonogramem zajęć podstawowego programu studiów. 

5. Po otrzymaniu zgody na realizację przedmiotu nieobjętego programem studiów, przedmiot ten staje się  

dla studenta obowiązkowy i jest wykazywany w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Przy czym ocena 

z tego przedmiotu nie jest wliczana do średniej, a punkty ECTS nie są uwzględniane przy zaliczeniu semestru,  

w którym przedmiot jest realizowany. 

6. Rezygnacja z realizacji dodatkowych przedmiotów, w formie pisemnego oświadczenia skierowanego  

do Dziekana ds. Studenckich/ Dziekana Filii, jest możliwa nie później niż przed terminem drugich zajęć.  

7. Zaprzestanie uczestnictwa w realizacji zajęć bez złożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 6, skutkuje wpisaniem 

do systemu USOS oceny niedostatecznej. 

8. W przypadku, gdy student nie zaliczy przedmiotów, na których realizację otrzymał zgodę, o której mowa ust. 5, 

uznaje się, że nie spełnił wymagań określonych w Uczelnianym Regulaminie Studiów uprawniających  

do zaliczenia semestru. 

9. W sytuacji wskazanej w ust. 8, student zobowiązany jest do powtórzenia przedmiotu na zasadach określonych 

w § 21 Uczelnianego Regulaminu Studiów. 

10. Zajęcia nieobjęte programem studiów, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, realizowane są nieodpłatnie, 

natomiast ich powtarzanie jest odpłatne, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie opłat  

za usługi edukacyjne. 
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§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                             Rektor  

  

  

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta  


