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R-B-SOP.021.1.150.2022 

 

ZARZĄDZENIE NR 150/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz § 11 ust. 2 pkt 2 

Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1  

1. Zgodę na przeniesienie studenta ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne wydaje 

Dziekan ds. Studenckich lub odpowiednio Dziekan Filii.  

2. Przeniesienie może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu drugiego semestru studiów w przypadku 

studiów pierwszego stopnia i nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku 

studiów drugiego stopnia. 

3. Przeniesienie może nastąpić najpóźniej w drugim tygodniu od rozpoczęcia semestru na studiach 

stacjonarnych.  

4. Prawo do przeniesienia nie przysługuje studentowi, który powtarza semestr lub przedmiot bądź 

oczekuje na powtarzanie semestru lub przedmiotu.  

5. Przeniesienie jest możliwe nie później niż dwa semestry przed zakończeniem studiów. 

 

§ 2  

1. Warunkiem koniecznym do uzyskania zgody na przeniesienie jest uzyskanie średniej ocen za dwa 

poprzednie semestry w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jeden semestr studiów w 

przypadku studiów drugiego stopnia, wynoszącej co najmniej 4,51 na wszystkich kierunkach 

studiów, z wyłączeniem kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie wymagana jest średnia 

co najmniej 4,26.  

2. W przypadku przeniesienia na inny kierunek, brana jest pod uwagę średnia z ust. 1, wymagana dla 

kierunku opuszczanego.  

3. Średnia ocen jest to średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
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§ 3  

Traci moc Zarządzenie nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 

6 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów 

niestacjonarnych na studia stacjonarne oraz Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 144/2019 

w sprawie  zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia 

stacjonarne. 

  

§ 4  

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Rektor 

 

         prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 
  

  
  

 


