
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uchwała nr 49/2021 
Rady Wydziału Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września  2021 r. 
 

w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie  
Wrocławskim 

 
Na podstawie § 41 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała                      
nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021, poniżej niebieska 
czcionka), Rada Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi, co 
następuje: 
 

 reaktywacji w prawach studenta na Wydziale Biotechnologii można dokonać 
tylko jeden raz w toku studiów, w ramach tego samego kierunku lub specjalności; 

 w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach Dziekan może rozpatrzyć wniosek                  
o reaktywację studenta skreślonego więcej niż jeden raz z listy studentów; 

 dziekan może nie wyrazić zgody na reaktywację w sytuacji braku przesłanek do 
pozytywnego zakończenia studiów np. brak spełnienia wymagań zawartych                   
w tabeli 1 lub 2; 

 za wznowienie celem obrony pracy dyplomowej (regulamin studiów § 40 ust. 1 pkt 3 
oraz § 41.7) uważa się sytuację, w której student przed skreśleniem uzyskał zaliczenie 
konwersatorium licencjackiego lub pracowni magisterskiej.  W pozostałych 
przypadkach obowiązują zasady zawarte w regulaminie § 41.1 do 6; 

 osoba, o której mowa w punkcie § 40 ust. 1 pkt 3 regulaminu, aby wznowić się na 
studia w celu ich ukończenia i złożenia egzaminu dyplomowego powinna 
przedstawić opinię promotora potwierdzającą stopień zaawansowania realizacji 
pracy oraz przewidywany termin obrony; 

 jeśli promotor zaświadczy, że praca jest gotowa do obrony, to wniosek o wznowienie 
w celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego  może zostać złożony na 
miesiąc przed rozpoczęciem semestru lub w trakcie trwania semestru – najpóźniej na 
6 tygodni przed planowanym terminem obrony. 
 

Na podstawie § 34 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała                     
nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021, Rada Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi, co następuje: 
 

 minimalne warunki zaliczenia semestru (w odniesieniu do regulaminu § 34.2), 
umożliwiające kontynuację studiów na wyższym semestrze,  to: deficyt punktów 
ECTS semestralnych nie przekraczający 15 (zatem minimalna liczba punktów, którą 
student musi uzyskać to liczba punktów ECTS możliwych do uzyskania w danym 



semestrze, po odjęciu 15 punktów ECTS – dopuszczalnego deficytu), oraz sumaryczny 
deficyt punktów ECTS nie przekraczający 20;  

 minimalne warunki umożliwiające powtórny wpis na semestr (w odniesieniu do 
regulaminu § 35.2) to sumaryczny deficyt punktów ECTS nie przekraczający 40 
(zatem minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać to całkowita liczba 
punktów ECTS możliwych do uzyskania w dotychczasowym toku studiów, po odjęciu 
40 punktów ECTS - maksymalnego dopuszczalnego deficytu); 

 w przypadku przekroczenia dopuszczalnych deficytów ECTS wymaganych do 
kontynuacji studiów na wyższym semestrze student jest zobowiązany do złożenia w 
dziekanacie podania o powtórny wpis na semestr lub rezygnacji ze studiów w ciągu 
7 dni od zakończenia sesji poprawkowej. Brak złożenia rezygnacji prowadzi do 
naliczenia opłat za powtarzanie. Wniosek składa się do Prodziekana ds. Nauczania, 
przez dziekanat. 
 

W odniesieniu do punktu § 27. 10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
(uchwała nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021) 
ustala się następujące zasady: 

 z możliwości wcześniejszego zaliczenia wyłączone są wszystkie przedmioty 
praktyczne (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, pracowania specjalizacyjna, pracownia 
magisterska, konwersatorium licencjackie); 

 możliwością wcześniejszego zaliczenia objęte są wykłady kończące się zaliczeniem lub 
egzaminem;  

 do zalegających przedmiotów nie włącza się praktyk zawodowych; 
 wcześniejsze zaliczenie przedmiotów z semestrów nieparzystych (zimowych) odbywa 

się na wniosek studenta podczas ostatniego semestru jego studiów, w okresie zajęć 
dydaktycznych. Przed letnią sesją egzaminacyjną, w porozumieniu z prowadzącym 
lub egzaminatorem, organizowany jest jeden termin - dla wszystkich studentów 
wnioskujących o wcześniejsze zaliczenie/egzamin z danego przedmiotu. Warunkiem 
przystąpienia do dodatkowego zaliczenia jest zaleganie z nie więcej niż dwoma 
przedmiotami (brane są pod uwagę wszystkie przedmioty z semestrów 
poprzedzających wniosek, czyli od semestru pierwszego do przedostatniego);  

 wcześniejsze zaliczenie przedmiotów z semestrów parzystych (letnich) odbywa się na 
wniosek studenta podczas lub bezpośrednio po sesji poprawkowej kończącej ostatni 
semestr studiów (wrzesień). W porozumieniu z prowadzącym lub egzaminatorem, 
organizowany jest jeden termin - dla wszystkich studentów wnioskujących                         
o wcześniejsze zaliczenie/egzamin z danego przedmiotu. Warunkiem przystąpienia 
do dodatkowego zaliczenia jest zaleganie z nie więcej niż dwoma przedmiotami 
(brane są pod uwagę wszystkie przedmioty z semestrów poprzedzających wniosek, 
czyli od semestru pierwszego do ostatniego);  

 student przystępujący do wcześniejszego zaliczenia lub egzaminu przystępuje do 
niego bez uczestniczenia w zajęciach, nie jest więc naliczana opłata za powtarzanie 
zajęć;  

 w razie braku zaliczenia w ramach ww. dodatkowych wcześniejszych terminów, 
student  powtarza semestr, uczestniczy w niezaliczonych zajęciach i podejmuje 
zaliczenie lub egzamin we właściwym dla danego przedmiotu terminie. Naliczana jest 
opłata za powtarzanie zajęć;  

 student ma prawo wnioskować maksymalnie dwa razy o wcześniejsze zaliczenie lub 
egzamin z danego przedmiotu. Jedynie w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach 
Dziekan może rozpatrzyć kolejny wniosek o wcześniejsze zaliczenie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Minimalne wymagania otrzymania zgody na reaktywację w prawach studenta na 
kierunku Biotechnologia I stopnia (pod uwagę brane będzie wypełnienie poniższych 
wymagań w semestrach poprzedzających semestr, na którym student planuje studiować po 
reaktywacji): 
 

Semestr 1 

Uzyskanie przynajmniej 8 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Obliczenia biochemiczne, 

 Chemia ogólna i analityczna (ćwiczenia), 

 Matematyka (wykład lub ćwiczenia), 

 Metody fizyczne w biologii (ćwiczenia). 

Semestr 2 

Uzyskanie przynajmniej 8 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu (wykład 
lub ćwiczenia), 

 Biochemia strukturalna (wykład lub ćwiczenia), 

 Chemia organiczna (wykład lub ćwiczenia). 

Semestr 3  

Uzyskanie przynajmniej 6 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Metabolizm białek i cukrów (ćwiczenia), 

 Metabolizm lipidów (ćwiczenia), 

 Chemia biofizyczna (ćwiczenia), 

 Genetyka (ćwiczenia). 

Semestr 4 

Uzyskanie przynajmniej 6 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Mikrobiologia (ćwiczenia), 

 Techniki Biologii Molekularnej (ćwiczenia), 

 Biofizyka (ćwiczenia), 

 Hodowle komórek i tkanek (ćwiczenia). 

Semestr 5 

Uzyskanie przynajmniej 6 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Molekularna organizacja komórki (ćwiczenia), 

 Inżynieria genetyczna (ćwiczenia), 

 Preparatyka biochemiczna (ćwiczenia), 

 Biotechnologia (ćwiczenia). 

 



Tabela 2. Minimalne wymagania otrzymania zgody na reaktywację w prawach studenta na 
kierunki  Biotechnology I stopnia (pod uwagę brane będzie wypełnienie poniższych 
wymagań w semestrach poprzedzających semestr, na którym student planuje studiować po 
reaktywacji): 
 

Semestr 1 

Uzyskanie przynajmniej 6 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Introduction to biochemical calculations, 

 General and inorganic chemistry (wykład lub ćwiczenia), 

 Mathematics (wykład lub ćwiczenia), 

 Basic laboratory technics (ćwiczenia). 

Semestr 2 

Uzyskanie przynajmniej 10 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Introduction to statistics (wykład lub ćwiczenia), 

 Stucture and function of biomacromolecules (wykład lub 
ćwiczenia), 

 Biochemical calculations 

 Organic chemistry (wykład lub ćwiczenia). 

Semestr 3  

Uzyskanie przynajmniej 6 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Metabolism of proteins and carbohydrates (ćwiczenia), 

 Metabolism of lipids (ćwiczenia), 

 Biophysical chemistry (ćwiczenia), 

 Genetics (ćwiczenia). 

Semestr 4 

Uzyskanie przynajmniej 6 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Microbiology (ćwiczenia), 

 Technics of Molecular Biology (ćwiczenia), 

 Biophysics (ćwiczenia), 

 Cell culture techniques (ćwiczenia). 

Semestr 5 

Uzyskanie przynajmniej 4 ECTS z następujących przedmiotów: 

 Molecular organization of the cell (ćwiczenia), 

 Preparative biochemistry (ćwiczenia), 

 Biotechnology (ćwiczenia). 

 
 

 
UCHWAŁA NR 37/2021 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 
 

VIII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW 
§ 40.1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:  

1) niepodjęcia studiów, przez co rozumiane jest niezłożenie ślubowania lub deklaracji 
podjęcia studiów w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów;  
2) rezygnacji ze studiów złożonej w postaci pisemnej. Rezygnację uznaje się za 
złożoną z datą wpłynięcia pisma do dziekanatu;  
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni. 

 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:  
1) stwierdzenia braku postępów w nauce; 
 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku;  



3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;  
4) stwierdzenia, na podstawie informacji od prowadzącego przekazanej na piśmie lub 
z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej, braku udziału w obowiązkowych 
zajęciach. Za brak udziału w zajęciach uważa się nieusprawiedliwioną nieobecność na 
zajęciach w wymiarze uniemożliwiającym ich zaliczenie.  

3. Osoba skreślona z listy studentów przed odebraniem dokumentów złożonych na Uczelni 
ma obowiązek uregulować zobowiązania wobec Uczelni.  
 
§ 41.1. Osoba skreślona z I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich może ponownie podjąć studia jedynie w drodze rekrutacji.  
2. Studentowi, który po zaliczeniu I roku studiów został skreślony z listy studentów, dziekan 
może wyrazić zgodę na reaktywację studiów. Wniosek o reaktywację można złożyć w 
terminie pięciu lat od daty uprawomocnienia się pierwszej decyzji o skreśleniu z listy 
studentów.  
3. Reaktywacja w prawach studenta może nastąpić przed rozpoczęciem okresu 
zaliczeniowego. Wniosek o reaktywację w prawach studenta powinien być złożony co 
najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem okresu zaliczeniowego.  
4. Rada wydziału, po uprzednim uzyskaniu opinii wydziałowej rady samorządu studentów, 
może ustalić katalog przypadków, w których dziekan może odmówić zgody na reaktywację 
w prawach studenta. Niepodjęcie opinii przez wydziałową radę samorządu studentów w 
terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku wydziałowej radzie samorządu studentów uznaje 
się za wydanie opinii pozytywnej.  
5. Podejmując decyzję o reaktywacji w prawach studenta, dziekan ustala dotychczasowe 
osiągnięcia, w tym uzyskane efekty uczenia się lub uzyskane punkty ECTS, określa semestr 
(rok), na który wpisuje studenta, oraz przedmioty do uzupełnienia wraz z terminem ich 
zaliczenia. 
6. Osoba skreślona z listy studentów z powodu określonego w § 40 ust. 1 pkt 4 może zostać 
ponownie przyjęta po spełnieniu warunków określonych przez przepisy o postępowaniu 
dyscyplinarnym. 
7. Osoba, o której mowa w § 40 ust. 1 pkt 3, w terminie nie dłuższym niż 2 lata od daty 
skreślenia z listy studentów, może wystąpić o wznowienie studiów w celu złożenia pracy lub 
egzaminu dyplomowego w tym terminie. Termin dwóch lat biegnie od daty 
uprawomocnienia się pierwszej decyzji o skreśleniu z powodu niezłożenia pracy dyplomowej 
lub egzaminu dyplomowego. 
 
 
 

 

VI. PRZEJŚCIE NA WYŻSZY SEMESTR. POWTARZANIE ZAJĘĆ LUB SEMESTRU 
§ 34.1. Podstawą zaliczenia semestru (roku) jest zaliczenie zajęć przewidzianych w programie 
studiów lub innych uznanych przez dziekana.  
2. Rada wydziału może określić obniżone, minimalne warunki zaliczenia semestru (roku), 
w tym minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów 
ECTS. 
 3. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w ust. 1, jest 
wpisywany na semestr (rok) wyższy, jeżeli spełnił wymagania, w tym uzyskał niezbędną liczbę 
punktów ECTS, o których mowa w ust. 2, chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia 
sesji poprawkowej pisemną rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze 



4. Semestr (rok) zalicza dziekan. Zaliczenie semestru (roku) uprawnia studenta do wpisania 
na semestr (rok) wyższy. 
 5. Niespełnienie warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym 
semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych jest traktowane jako brak 
postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia z listy studentów. 
 § 35.1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w § 34 
ust. 1, może być powtórnie wpisany na ten sam semestr (rok).  
2. Rada wydziału określa minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny sumaryczny 
deficyt punktów ECTS, jaki student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis 
na semestr (rok). Niespełnienie tego warunku traktowane będzie jako brak postępów w 
nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów. 
3. Student, który spełnił wymagania, o których mowa w ust. 2, jest wpisywany powtórnie  
na ten semestr (rok), chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej 
pisemną rezygnację ze studiów. 
4. Student zobowiązany jest zaliczyć niezaliczony przedmiot w najbliższym z możliwych 
terminów. 
5. Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne na 
zasadach określonych zarządzeniem Rektora. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne określa 
Rektor nie później niż do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie cyklu kształcenia. 
 

V. ZALICZENIA I EGZAMINY 

§ 27. 10. Na wniosek studenta ostatniego okresu zaliczeniowego, który zalega z nie 
więcej niż dwoma przedmiotami, w tym kończącymi się egzaminem, dziekan może 
określić zasady wcześniejszego zaliczenia tych przedmiotów.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


