UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 r.
ZASADY STUDIOWANIA NA
WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
NA KIERUNKU PRAWO
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009
tekst ujednolicony
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§1
Zasady studiowania dotyczą jednolitych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo.
Uchwała określa organizację i przebieg toku studiów oraz związane z tym prawa i obowiązki studenta oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W sprawach nie uregulowanych w Zasadach studiowania na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego stosuje się Regulamin Studiów w Uniwersytecie Warszawskim
oraz Statut Uniwersytetu Warszawskiego.
Zarządzenia Dziekana oraz Uchwały Rady Wydziału dot. toku studiów są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Wydziału.
Użyte w Uchwale określenia oznaczają:
a. cykl dydaktyczny – zajęcia dydaktyczne oraz
sesje egzaminacyjne w danym roku akademickim;
b. rejestracja elektroniczna – rejestracja prowadzona przez serwis USOSweb WPiA UW
http://usosweb.wpia.uw.edu.pl oraz przez serwis ogólnouniwersytecki rejestracji żetonowych http://rejestracja.usos.uw.edu.pl;
c. egzamin „zerowy” – egzamin w pierwszym
terminie przeprowadzany przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej;
d. grupa egzaminacyjna – termin, godzina i sala
egzaminu w sesji lub w terminie „zerowym”.

OGÓLNE WARUNKI ZALICZANIA STUDIÓW
1.

2.
3.

§2
Do uzyskania absolutorium wymagane jest uzyskanie 300 punktów za zaliczenie przedmiotów
w trakcie studiów, zgodnie z punktacją zawartą
w tabeli punktów ECTS stanowiącą Załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
Student do zaliczenia cyklu dydaktycznego obowiązany jest przedstawić do rozliczenia minimum 60 punktów ECTS.
Uzyskaną w danym cyklu dydaktycznym przez
studenta nadwyżkę punktów ECTS ponad 60
wymaganych student ma prawo zgłosić do rozliczenia w kolejnych cyklach dydaktycznych z zastrzeżeniem ust. 4 oraz 6-16.
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Punkty ECTS z praktyk, języków nowożytnych,
oraz szkół prawa obcego dolicza się na V roku
studiów.
Przedmioty podzielone są na następujące grupy:
1) A – przedmioty obowiązkowe podstawowe,
2) B – przedmioty obowiązkowe kierunkowe,
3) C – przedmioty fakultatywne, wykłady specjalizacyjne, zajęcia ogólnouniwersyteckie,
konwersatoria, szkoły prawa
4) D – ćwiczenia do wyboru, klinika prawa,
praktyka, seminarium
Student w toku studiów obowiązany jest do uzyskania 210 punktów ECTS z zajęć obowiązkowych, w tym:
a) 105 punktów z przedmiotów z grupy A;
b) 102 punktów z przedmiotów z grupy B;
c) 2 punktów z technologii informacyjnej;
d) 0,5 punktu z bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) 0,5 punktu z podstaw ochrony własności intelektualnej.
Student w toku studiów zobowiązany jest ponadto do uzyskania 90 punktów z przedmiotów z
pozostałych grup.
Na I roku student zalicza obowiązkowe ćwiczenia i zdaje egzaminy z przedmiotów:
a) z grupy A: Prawoznawstwo, Logika prawnicza,
b) z grupy B: Historia państwa i prawa polskiego, Powszechna historia państwa i prawa, Prawo
Rzymskie.
Student zalicza także zajęcia z zakresu BHP,
technik informacyjnych dla prawników oraz
ochrony własności intelektualnej.
Na II roku student zalicza obowiązkowe ćwiczenia i zdaje egzaminy z przedmiotów z grupy A:
Prawo cywilne I, Prawo karne, Prawo konstytucyjne,
Prawo
administracyjne.
Student zdaje także egzamin z obowiązkowego
przedmiotu z grupy B: Prawo międzynarodowe
publiczne. Student może również zaliczyć na II
roku ćwiczenia z prawa międzynarodowego publicznego (zajęcia fakultatywne).
Student I i II roku powinien również uczestniczyć w zajęciach z grupy C lub D przeznaczonych dla danego roku studiów celem uzupełnienia brakujących punktów ECTS do zaliczenia
cyklu dydaktycznego.
Na III roku studiów student zalicza obowiązkowe ćwiczenia i zdaje egzaminy z Prawa cywilnego cz. II (a) oraz Prawa Unii Europejskiej.
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Na IV roku studiów student zdaje egzamin z
obowiązkowego przedmiotu z grupy A: Prawo
cywilne cz. II (b). Student może również zaliczyć na IV roku ćwiczenia z prawa cywilnego
cz. II (b) (zajęcia fakultatywne)
Na V roku studiów student zdaje egzamin z Filozofii prawa. Student może zdać egzamin z Filozofii prawa wcześniej wyłącznie w trybie ust. 22
niniejszego paragrafu.
Student zobowiązany jest uczęszczać na co najmniej jedne zajęcia z grupy C (za przynajmniej 4
pkt ECTS) poszerzające wiedzę humanistyczną,
szczególnie z zakresu socjologii, etyki prawniczej, psychologii społecznej, dziejów filozofii.
Student zobowiązany jest wybrać co najmniej
jedne zajęcia z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego, ochrony własności
intelektualnej, ochrony konkurencji, łacińskiej
terminologii prawniczej.
Egzaminy z Postępowania administracyjnego i
sądowo - administracyjnego, Postępowania karnego, Doktryn polityczno – prawnych, Prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawa finansów publicznych, Prawa gospodarczego publicznego są zdawane przez studenta począwszy od
III roku.
Egzaminy z Prawa handlowego, Postępowania
cywilnego oraz Prawa prywatnego międzynarodowego są zdawane przez studenta począwszy
od IV roku.
Od IV roku student ma obowiązek uczestniczenia w seminarium. Na roku V musi uczestniczyć
w seminarium magisterskim, przygotować pracę
magisterską i zdać egzamin magisterski. Student
nie ma obowiązku kontynuowania na V roku seminarium z IV roku.
Student ma prawo do swobodnego określenia
programu studiów poprzez elektroniczną rejestrację na przedmioty z zachowaniem postanowień ust. 2-15. Niezaliczenie wybranego przez
studenta przedmiotu z grupy A i B skutkuje niezaliczeniem danego cyklu dydaktycznego. Brak
zaliczenia z wykładu specjalizacyjnego lub konwersatorium skutkuje utratą żetonów przypadających na dany przedmiot. Student ma prawo
dwa razy w trakcie trwania studiów zrezygnować z zajęć, na które się zapisał.
Lektorat z języka obcego – oferowany w ramach
przedmiotów z grupy C w wymiarze do 240 godzin, student zalicza w wymiarze jednego,
dwóch, trzech lub czterech semestrów począwszy od II roku. Student może przystąpić do egzaminu przynajmniej na poziomie B2, bez konieczności udziału w lektoratach. Egzamin z języka obcego przynajmniej na poziomie B2 jest
obowiązkowy. Zajęcia z języka łacińskiego można zaliczyć na dowolnym roku studiów począwszy od roku I.
Student obowiązany jest do wzięcia udziału w
elektronicznej rejestracji na przedmioty, w ra-
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mach której dokonuje wyboru przedmiotów z
grupy A, B, C i D stanowiących program na kolejny cykl dydaktyczny. Rejestracja na przedmioty z grupy A i B składa się z obowiązkowego
etapu rejestracji na przedmioty oraz rejestracji
do grup. Rejestracja na konwersatoria oraz wykłady specjalizacyjne prowadzona jest oddzielnie na poszczególne etapy cyklu dydaktycznego.
Student za zgodą Dziekana może wybrać przedmioty wykładane w innych szkołach wyższych
lub na innych wydziałach UW, do maksymalnej
ilości 10 punktów ECTS. Po przedstawieniu dowodu zaliczenia przedmiotu w innej szkole wyższej lub na innym wydziale UW Dziekan podejmie decyzję co do zaliczenia przedmiotu, określi
liczbę punktów przyznanych za dany przedmiot i
dokona przeliczenia uzyskanej oceny na stopień
ze skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie
Warszawskim. Umowy zawierane z innymi
szkołami wyższymi mogą przewidywać odmienne zasady i tryb uznawania uzyskanych w nich
zaliczeń. Przepis niniejszy nie uchybia ust. 22
niniejszego paragrafu.
Student ma prawo uczestniczyć w zajęciach z
oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich po
wzięciu udziału w rejestracji i przedstawić do
rozliczenia w toku studiów zaliczone przedmioty
do maksymalnej ilości 15 punktów ECTS.
Studenci, którzy przebywali za granicą na stypendium, w ramach LLP Erasmus oraz innych stypendiów, przedstawiają do akceptacji uzyskane
tam zaliczenia, pod warunkiem, że zostały
uwzględnione w porozumieniu o planie studiów
(Learning Agreement). Egzaminy zdane na tych
uczelniach z: logiki prawniczej, prawa rzymskiego, powszechnej historii państwa i prawa, prawa
Unii Europejskiej, doktryn polityczno-prawnych,
socjologii prawa, prawa międzynarodowego publicznego oraz filozofii prawa, zaliczane są z
urzędu. Zaliczenia pozostałych przedmiotów traktowane są jako zaliczenia przedmiotów z grupy C.
Decyzję o akceptacji tych zaliczeń, a także uzyskanych ocen podejmuje Dziekan, po uzyskaniu
opinii Pełnomocnika Dziekana d/s LLP Erasmus.
Studenci, którzy studiowali na zagranicznych
uczelniach wyższych na innych zasadach mogą
ubiegać się o ich zaliczenia na zasadach analogicznych.
Zasady na jakich ustala się przedmioty, które
będą traktowane jako równoważne w realizacji
programu dydaktycznego prowadzonego przez
Wydział określa Rada Wydziału w formie oddzielnej Uchwały.
Student po pierwszym roku studiów może uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez szkoły
prawa obcego, stanowiących przedmioty z grupy
C. Ocena uzyskana z tytułu ukończenia szkoły
wliczana jest do średniej ze studiów, jak również
do średniej z cyklu dydaktycznego w którym została zgłoszona.
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ZAPEWNIANIE JAKOŚCI
PROCESU DYDAKTYCZNEGO
§3
Władze Wydziału, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Studentów, na zasadach określonych w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego dbaja o zapewnienie i doskonalenie jakości procesu dydaktycznego przez ocenę pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału,
dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych.
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ĆWICZENIA I DOPUSZCZANIE
DO EGZAMINU
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§4
Na I roku studentów obowiązuje podział na grupy dziekańskie.
Grupy ćwiczeniowe oferowane w związku z nauczaniem przedmiotów przewidzianych dla studentów od II do V roku tworzone są na podstawie elektronicznej rejestracji poprzez indywidualne zgłoszenia studentów.
W ćwiczeniach student może uczestniczyć jedynie w cyklu dydaktycznym poprzedzającym egzamin z danego przedmiotu po dokonaniu elektronicznej rejestracji.
Wszystkie przedmioty przewidziane programem
studiów kończą się egzaminem albo zaliczeniem
na ocenę.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu, który w planie i programie studiów związany jest z obowiązkowymi ćwiczeniami, jest zaliczenie tych ćwiczeń. W przypadku niezaliczenia
zajęć w terminie wyznaczonym na ich odbywanie,
studentowi przysługuje prawo do ich poprawkowego zaliczenia podczas sesji egzaminacyjnej oraz
tylko jeden termin egzaminacyjnych w danym cyklu dydaktycznym w ramach sesji poprawkowej.
Student może zdawać egzaminy w terminach
„zerowych” bez uprzedniego zaliczenia ćwiczeń
jedynie z przedmiotów, z których nie prowadzi
się ćwiczeń obowiązkowych.
Warunki zaliczania ćwiczeń oraz inne warunki
dopuszczenia do egzaminu ustala przed rozpoczęciem danego cyklu dydaktycznego Kierownik
Katedry/Zakładu.
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ZAJĘCIA Z GRUP C i D
1.
2.

§5
Student ma prawo uczęszczać na przedmioty z
grupy C i D przeznaczone dla danego roku.
Zajęcia z wychowania fizycznego (4 semestry),
są zajęciami obowiązkowymi dla studentów studiów stacjonarnych oraz fakultatywnymi dla studentów studiów niestacjonarnych. Rejestracja na
zajęcia odbywa się w ramach ogólnouniwersyteckiej rejestracji, a ich ostateczne rozliczenie
następuje na V roku studiów.
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Warunki zaliczenia przedmiotów z grupy C i D
określa kierownik Katedry (Zakładu) lub koordynator przedmiotu.
Punkty ECTS za ćwiczenia nieobowiązkowe są
zaliczane tylko wtedy gdy student zdawał egzamin z danego przedmiotu.
Student obowiązany jest zaliczyć zajęcia z grupy C
i D na ocenę. Ocenę za te zajęcia uzyskuje się w
formie określonej przez prowadzącego przekazanej
studentom na pierwszych zajęciach w danym cyklu
dydaktycznym. Ocena z przedmiotu jest uwzględniana przy obliczaniu średniej oceny ze studiów
jako kończącej zajęcia z danego przedmiotu. Oceny z przedmiotów z grupy C i D są uwzględniane
przy obliczaniu średniej oceny z roku.
Student jest obowiązany do zaliczenia praktyk studenckich przewidzianych planem i programem studiów. Za organizację praktyk jest odpowiedzialny
Pełnomocnik Dziekana. Minimalny wymiar praktyk wynosi 40 dni roboczych; w tym czasie student
musi zaliczyć co najmniej 2 tygodnie praktyk w sądzie.
EGZAMINY I ORGANIZACJA
SESJI EGZAMINACYJNEJ
§6
Egzaminy składa się w sesjach: zimowej, letniej i
poprawkowych (wiosennej i jesiennej). O czasie
trwania sesji studenci informowani są na początku
każdego cyklu dydaktycznego. W okresie 3 tygodni przed sesją zimową i letnią Dziekan zarządza
na wniosek Kierowników Katedr (Zakładów) egzaminy „zerowe” przed sesją egzaminacyjną na
warunkach dopuszczenia określonych we wniosku. W wyjątkowych sytuacjach student może
przystąpić do egzaminów poza sesjami na podstawie indywidualnej zgody Dziekana, w szczególności w przypadku konieczności zaliczenia różnicy programowej. Poza sesjami odbywają się także
egzaminy zdawane przez studentów w ramach egzaminu warunkowego.
Student ma prawo w wyznaczonym terminie
zdawać egzamin poprawkowy z każdego przedmiotu, z którego otrzymał w pierwszym terminie
ocenę niedostateczną lub utracił termin. Terminem wyznaczonym w rozumieniu niniejszych
Zasad jest termin wybrany przez studenta w drodze elektronicznej rejestracji.
Otrzymana przez studenta na egzaminie ocena
pozytywna jest ostateczna i nie może być poprawiana.
Każdy student który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników egzaminu zgłosić wniosek o wgląd do
pisemnej pracy. W przypadku oceny pozytywnej
decyzję o udostępnieniu pracy podejmuje Kierownik Katedry/Zakładu.1

Przepis wchodzi w życie od 1 października 2009. Do
tego czasu obowiązuje § 6 ust. 4 Zasad Studiowania z
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Jeżeli student otrzymał z egzaminu ustnego w
pierwszym terminie ocenę niedostateczną, a w
terminie poprawkowym przypadł mu egzamin u
tego samego egzaminatora co w pierwszym terminie, to na wniosek studenta Dziekan może
zmienić egzaminatora.2
Terminy egzaminów ustala Dziekan, na wniosek
Kierowników Katedr / Zakładów w porozumieniu z Samorządem Studentów.
Liczbę terminów egzaminacyjnych w sesji egzaminacyjnej ustala się biorąc pod uwagę liczbę
studentów zapisanych na przedmiot w bieżącym
cyklu dydaktycznym.
Studenci samodzielnie dokonują wyboru terminów poszczególnych egzaminów poprzez rejestracje elektroniczną, która organizowana jest w
terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem danej sesji
egzaminacyjnej. Dotyczy to również egzaminów
przeprowadzanych w terminach „zerowych”.
Student ma obowiązek przystąpienia do egzaminu
w ramach sesji w terminach wybranych przez siebie podczas elektronicznej rejestracji. W przypadku, gdy okres pomiędzy egzaminami jest krótszy
niż 3 dni, na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na zmianę terminu egzaminacyjnego.
Nowy termin egzaminu wyznacza Dziekan. Przepis ten nie dotyczy osób, które świadomie zarejestrowały się na egzaminy bez zachowania 3 –
dniowego okresu przerwy między nimi. 3
Kierownicy Katedr (Zakładów) podają do wiadomości formę i inne warunki egzaminów. Na
wniosek Zarządu Samorządu Studentów kwestie
te są z nim konsultowane. Ogłoszenie o formie i
terminach egzaminów następuje nie później niż
30 listopada danego cyklu dydaktycznego. Ogłoszenie o formach i warunkach egzaminów w sesji poprawkowej jest podawane do wiadomości
studentów nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Zapisy na egzaminy odbywają się w drodze elektronicznej rejestracji, która organizowana jest oddzielnie dla
każdej
sesji, jak również
egzaminów
„zerowych”.
Nazwiska egzaminatorów w poszczególnych
grupach egzaminacyjnych podane zostają studentom nie później niż w terminie rozpoczęcia
elektronicznej rejestracji na egzaminy. Dotyczy
to również egzaminów przeprowadzanych w terminach „zerowych”.
Nieobecność na egzaminie w wyznaczonym terminie powoduje utratę tego terminu. Na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu Studiów na Uniwer-

dnia 12 czerwca 2006 r.
2
Przepis wchodzi w życie od 1 października 2009. Do
tego czasu obowiązuje § 6 ust. 5 Zasad Studiowania z
dnia 12 czerwca 2006 r.
3
Przepis wchodzi w życie od 1 października 2009. Do
tego czasu obowiązuje § 6 ust. 9 Zasad Studiowania z
dnia 12 czerwca 2006 r.
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sytecie Warszawskim, Dziekan ustala zasady
usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach.
Wniosek o przywrócenie terminu student składa
nie później niż w terminie 7 dni od dnia egzaminu.4
Student, który utracił dwa terminy egzaminacyjne nie ma prawa do przystąpienia do egzaminu z
przedmiotu w czasie sesji i może wystąpić jedynie o jego zdawanie w trybie warunkowym przy
spełnieniu kryteriów określonych w § 11.
Student ma prawo ubiegać się o przyznanie egzaminu komisyjnego na zasadach określonych w
§ 26 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim. Decyzję o przyznaniu egzaminu komisyjnego podejmuje Dziekan.
W przypadku egzaminu pisemnego student
otrzymuje pytania, tematy lub zadania egzaminacyjne na piśmie.

ROZLICZENIE CYKLU DYDAKTYCZNEGO
1.
2.

3.

4.

§7
Studentów obowiązuje roczne rozliczenie cyklu
dydaktycznego.
Student jest obowiązany rozliczyć rok w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym w postanowieniu Rektora UW w sprawie określenia organizacji
roku akademickiego. Student w tym celu obowiązany jest dokonać zgłoszenia roku do rozliczenia
w serwisie USOSweb Wydziału Prawa i Administracji UW oraz złożyć indeks w dziekanacie.
Niezaliczenie cyklu dydaktycznego w powyższym terminie, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje skreślenie z listy studentów.
Egzaminy złożone lub inne zaliczenia uzyskane
niezgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad
Studiowania, warunkami dopuszczenia do egzaminu, warunkami zaliczenia danego przedmiotu
lub warunkami określonymi w indywidualnej
decyzji Dziekana wydanej zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Warszawskim nie
wywołują skutków prawnych.
W sytuacji, gdy Dziekan poweźmie wiadomość,
że egzaminy lub zaliczenia przedmiotów stanowiące podstawę rozliczenia roku zostały uzyskane niezgodnie z postanowieniami przepisów prawa, Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim lub niniejszymi zasadami, dokonuje
stosownej zmiany decyzji w przedmiocie rozliczenia cyklu dydaktycznego.
EGZAMIN WARUNKOWY

1.

§8
Student ma prawo w trakcie studiów do dwóch
egzaminów warunkowych umożliwiających zaliczenie roku.
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Przepis wchodzi w życie od 1 października 2009. Do
tego czasu obowiązuje § 6 ust. 12 Zasad Studiowania
z dnia 12 czerwca 2006 r.
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3.

6.

2. Egzamin warunkowy jest udzielany w przypadku niezdania egzaminu przewidzianego programem studiów dla danego cyklu dydaktycznego lub wybranego przez studenta w ramach elektronicznej rejestracji z przedmiotów grupy A i B.
Zgody na egzamin warunkowy udziela Dziekan:
1) na maksymalnie dwa przedmioty oraz
2) na okres nie przekraczający dwóch tygodni od
dnia jego otrzymania.
4. Ostatecznym terminem składania podań
(wraz z indeksem) o przyznanie egzaminu warunkowego jest dzień 30 września.
5. W ramach egzaminu warunkowego przysługuje tylko jeden termin egzaminacyjny z każdego przedmiotu niezależnie od liczby wykorzystanych terminów. Egzaminy dla studentów, którzy uzyskali egzamin warunkowy organizowane
są nie później niż do dnia 30 października.
Niespełnienie warunków przewidzianych dla egzaminu warunkowego powoduje niezaliczenie
danego cyklu dydaktycznego.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
Dziekan na wniosek studenta może określić inne
zasady egzaminu warunkowego.
WPIS WARUNKOWY NA ROK NASTĘPNY
§9
1. Student ma prawo w trakcie studiów do jednego wpisu warunkowego na następny rok studiów.
2. Prawo do wpisu warunkowego na kolejny
cykl dydaktyczny przysługuje studentowi w
przypadku niezdania jednego egzaminu przewidzianego programem studiów dla danego roku
albo wybranego przez studenta w ramach elektronicznej rejestracji z przedmiotów grupy A i B
na dany cykl dydaktyczny. Prawo wpisu warunkowego nie przysługuje studentowi na V roku
studiów.
3. W ramach rocznego wpisu warunkowego student zobowiązany jest do zdania zaległego egzaminu najpóźniej w terminach sesyjnych wyznaczonych do zdawania tego egzaminu i na zasadach obowiązujących w danym cyklu dydaktycznym.
4. Za wpis warunkowy studenta obowiązuje
opłata w wysokości przewidzianej w Regulaminie Opłat na dany cykl dydaktyczny zatwierdzonym przez Rektora UW.
5. Ostatecznym terminem składania podań
(wraz z indeksem) o przyznanie wpisu warunkowego jest dzień 30 września. Przepis ten nie dotyczy terminu złożenia podania o wpis warunkowy w przypadku niezdania egzaminu komisyjnego z danego przedmiotu.
6. Niespełnienie warunków przewidzianych dla
wpisu warunkowego powoduje niezaliczenie obu
cykli dydaktycznych.

POWTARZANIE ROKU
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

§ 10
W przypadku nieuzyskania w ciągu roku 60
punktów, niezaliczenia ćwiczeń obowiązkowych, niezdania któregokolwiek egzaminu z
przedmiotu z grupy A i B przewidzianego przez
program studiów dla danego roku lub egzaminu
z przedmiotu z grupy A i B wybranego w ramach
elektronicznej rejestracji na dany cykl dydaktyczny, student ma prawo do jednokrotnego powtarzania roku w ciągu całego toku studiów.
Punkty uzyskane w trakcie powtarzania roku zalicza się tylko na poczet powtarzanego roku.
Student powtarzający rok ma obowiązek zaliczyć wszystkie egzaminy i przedmioty obowiązkowe przewidziane dla danego roku przez aktualny w czasie powtarzania roku program studiów, a także uzupełnić różnicę programową, jeżeli nastąpiła zmiana programu studiów. Dziekan może wyznaczyć różnicę programową, jeżeli nastąpiła zmiana programu studiów.
Student powtarzający rok może zdawać egzamin
uwarunkowany zaliczeniem ćwiczeń wyłącznie
po uzyskaniu zaliczenia w poprzednim lub bieżącym cyklu dydaktycznym.
Student może zostać wpisany na kolejny rok
akademicki dopiero po zaliczeniu cyklu dydaktycznego który powtarzał.
Student zalicza powtarzany cykl dydaktyczny
zgodnie z programem:
1) zgodnym z poprzednio przez niego wybranym dla powtarzanego cyklu dydaktycznego, albo
2) zmodyfikowanym w stosunku do programu
powtarzanego cyklu dydaktycznego,
Modyfikacja o której mowa w pkt 2) dotyczyć
może jedynie przedmiotów niezaliczonych i nie
dotyczy przedmiotów obowiązkowych.
Student nie może uczestniczyć w zajęciach nieuwzględnionych w rejestracji elektronicznej lub
decyzji Dziekana.
Za powtarzanie roku pobiera się opłatę w wysokości przewidziane w Regulaminie Opłat na
dany cykl dydaktyczny zatwierdzonym przez
Rektora UW.
URLOPY

1.

2.
3.

§ 11
W ciągu całego toku studiów student ma prawo
do jednokrotnego urlopu dziekańskiego. Urlop
dziekański trwa jeden rok i udzielany jest po całkowitym zaliczeniu roku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Dziekan może określić inny okres trwania urlopu dziekańskiego niż określony w ust. 1.
Student ma prawo do urlopu zdrowotnego. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje
Dziekan po zapoznaniu się z opiniami lekarskimi.

4.

5.

6.
7.

Student ma prawo do urlopu naukowego w
związku ze studiami na innej jednostce, zwłaszcza z wyjazdem na stypendium naukowe. Przepis ten nie dotyczy wyjazdów w ramach LLP
Erasmus.
W trakcie urlopu naukowego Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczanie przedmiotów i składanie egzaminów. Uczęszczanie na zajęcia możliwe jest wtedy za zgodą prowadzącego zajęcia.
Na studiach niestacjonarnych zgoda taka zależy
od uiszczenia przez studenta opłaty za zaliczanie
przedmiotów i zajęć.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student ma prawo, za zgodą Dziekana, do urlopu
okolicznościowego
Studenci I roku nie mają prawa do urlopu dziekańskiego i naukowego.

4.

5.

UKOŃCZENIE STUDIÓW
§ 14
1.
2.

SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW
1.

2.

§ 12
Skreślenie z listy studentów następuje w przypadku:
1) niepodjęcia studiów;
2) prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej,
3) rezygnacji ze studiów,
4) nieuiszczenia przez studenta w wyznaczonym terminie opłaty za świadczenie usług
edukacyjnych;
5) niezaliczenie w terminie cyklu dydaktycznego,
6) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.
Decyzje o skreśleniu z listy studentów podejmuje Dziekan.

W przypadku wznowienia studiów po okresie
dłuższym niż rok przerwy, Dziekan wyrażając
zgodę na wznowienie może wyznaczyć różnicę
programową.
Przy wznowieniu studiów student zachowuje
swoje prawa, których dotychczas nie wykorzystał. Prawa wykorzystane nie podlegają wznowieniu.

3.

4.
5.
6.

Student uzyskuje dyplom magistra po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.
Student składa pracę magisterską na 14 dni
przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego.
Egzamin magisterski przeprowadza komisja
powoływana z upoważnienia Dziekana przez
Dyrektora Instytutu. W skład komisji wchodzą:
Dyrektor albo Wicedyrektor Instytutu albo upoważniony przez Dyrektora samodzielny pracownik naukowy, promotor oraz recenzent.
Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w
formie ustnej.
Praca magisterska może być napisana, a egzamin dyplomowy przeprowadzony w języku obcym za zgodą Dziekana.
W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza uzasadnionych uzyskaniem stypendium naukowego,
Dziekan może przedłużyć termin zdania egzaminu magisterskiego po piątym roku studiów.
PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI

WZNOWIENIE STUDIÓW
1.

2.

3.

§ 13
Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan. Osoba skreślona ze studiów może złożyć
wniosek o ich wznowienie nie wcześniej niż od
następnego roku akademickiego po dacie skreślenia. Wznowienie następuje na etap studiów
następujący po etapie, który wnioskodawca
przed skreśleniem zaliczył.
Wymóg wznowienia od następnego roku akademickiego nie dotyczy:
a) skreślenia z powodu niedokonania należnych
opłat;
b) wznowienia studiów na dzień egzaminu magisterskiego, jeśli złoży pracę dyplomową w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od
daty uzyskania absolutorium;
Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została
skreślona ze studiów i w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium nie złożyła pracy dyplomowej, może ubiegać się o wznowienie studiów na
ostatnim roku studiów.

1.
2.

§ 15
Student może przenieść się z innej szkoły wyższej za zgodą Dziekana. Zasady przenoszenia
określa odrębna uchwała Rady Wydziału.
Dziekan określa różnice programowe w związku z przenoszeniem się na studia w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji.
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE I WPROWADZAJĄCE

§ 16
1.
Załącznikiem do „Zasad studiowania na Wydziale Prawa i Administracji” jest tabela punktów
ECTS, obowiązująca w danym roku akademickim na
studiach na kierunku prawo.
2.
Uchwała wchodzi w życie od 1 października
2008 r.
3.
W stosunku do osób, które w chwili wejścia w
życie niniejszych Zasad będą studentami II, III, IV i
V roku studiów stosuje się uchwałę Rady Wydziału o
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Zasadach Studiowania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo z dnia 12 czerwca 2006r.

