
Załącznik nr 3 do Regulaminu studiów 

 

Identyfikator Zakres  Regulacje wydziałowe 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

§ 5 ust. 1 lit. 

b 

Zasady realizacji obowiązku uczestniczenia przez 

studenta w poszczególnych rodzajach zajęć 

1. Obecność studenta jest obowiązkowa na: ćwiczeniach, seminariach, konwersatoriach, 

lektoratach, zajęciach laboratoryjnych, zajęciach praktycznych (np. wychowanie 

fizyczne) oraz ćwiczeniach terenowych. Zasady uczestnictwa studenta na wykładach 

określane są przez prowadzącego najpóźniej na pierwszych zajęciach. 

2. Zajęcia na I roku studiów są obowiązkowe. 

§ 5 ust. 1 lit. 

c 

Zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć 

dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności 

i egzaminów dyplomowych  oraz przygotowywania w 

języku obcym prac dyplomowych 

Decyzję o możliwości pisania pracy dyplomowej w języku obcym podejmuje Dyrektor 

Instytutu po zasięgnięciu opinii Kierownika Katedry na wniosek promotora, o ile jest w 

stanie zapewnić recenzentów pracy (nie dotyczy prac dyplomowych pisanych na studiach 

prowadzonych w języku obcym). W przypadku prac dyplomowych pisanych w języku 

obcym wymagane jest streszczenie pracy w języku polskim . 

§ 5 ust. 1 lit. 

d 

Okres zaliczeniowy na kierunkach studiów 

prowadzonych w formie jednolitych studiów 

magisterskich lub na studiach niestacjonarnych jako 

semestr albo rok studiów, 

Okresem zaliczeniowym na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Ekonomiczno-

Socjologicznym UŁ jest semestr. 

§ 5 ust. 1 lit. 

e 

Dopuszczalność i warunki powtarzania pierwszego 

semestru lub roku studiów 

Brak możliwości powtarzania pierwszego semestru  studiów oraz pierwszego  roku 

studiów na studiach  stacjonarnych  i niestacjonarnych. 

§ 5 ust. 1 lit. 

f 

Maksymalny wymiar godzin dydaktycznych i 

maksymalną liczbę egzaminów w ciągu roku 

akademickiego 

Zgodnie z planem studiów. 

§ 5 ust. 1 lit. 

g 

Minimalna średnia ocen z dotychczasowego toku 

studiów, pozwalającą ubiegać się o indywidualny plan i 

program studiów (IPS) 

4,5 

§ 5 ust. 1 lit. 

h 

Warunki dopuszczalności oraz tryb rozstrzygania 

odwołania się studenta od decyzji o odmowie zaliczenia 

przedmiotu/zajęć składowych 

1. Studentowi, który otrzymał z zaliczenia przedmiotu/zajęć składowych ocenę 

niedostateczną przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od ogłoszenia 

wyników zaliczenia (wprowadzenia oceny do systemu USOS) do Dziekana Wydziału. 

Wniosek musi być uzasadniony okolicznościami wskazującymi na nieprawidłowy 

przebieg zaliczenia. Zaliczenie komisyjne powinno się odbyć w ciągu dziesięciu dni od 

daty podjęcia decyzji przez Dziekana. Dziekan może również zarządzić zaliczenie 

komisyjne z własnej inicjatywy.   

2. Zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją złożoną z: 

a. Dziekana lub upoważnionego przez niego nauczyciela akademickiego 

posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako 

przewodniczącego komisji, 

b. dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego zaliczeniem lub przedmiotu 

pokrewnego, 



Uczestnikiem zaliczenia komisyjnego, na prawach obserwatora, może być nauczyciel 

akademicki, który wystawił weryfikowaną ocenę. Jako obserwatorzy w zaliczeniu 

mogą uczestniczyć także: przedstawiciel samorządu studenckiego  i opiekun roku oraz 

osoba wskazana przez studenta. Zaliczenie może się odbyć pomimo nieobecności 

przedstawiciela samorządu studenckiego, opiekuna roku albo obserwatora 

wskazanego przez studenta. 

3. O wyniku zaliczenia komisja decyduje większością głosów. Decyzja komisji jest 

ostateczna. 

4. Ocena z zaliczenia komisyjnego zastępuje ocenę, od której student się odwołał. 

§ 5 ust. 1 lit. i Obowiązująca forma pracy dyplomowej, z 

zastrzeżeniem § 52 ust. 2 

Forma pracy dyplomowej zgodna z § 52 ust. 2 Regulaminu studiów. 

§ 5 ust. 1 lit. 

j 

Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu 

dyplomowego 

Zakres wymagań egzaminacyjnych określany jest odrębnie dla każdego kierunku studiów w 

formie listy pytań, konsultowanej przez rady konsultacyjne kierunków lub instytutów oraz 

przez Radę Wydziału.  

§ 5 ust. 1 lit. 

k 

Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów 

dyplomowych 

Zgodnie z § 58 pkt 6 Regulaminu studiów. 

§ 5 ust. 2 lit. 

a 

Maksymalna liczba przypadków powtarzania 

semestru/roku na kierunkach prowadzonych na 

wydziale 

Student może powtórzyć/wznowić każdy semestr tylko raz (poza 1 i 2 semestrem, gdzie 

powtarzanie/wznowienie jest wykluczone). Po powtarzaniu semestru nie można go już 

wznowić. 

§ 5 ust. 2 lit. 

b 

Minimalna liczba punktów ECTS lub minimalna liczba 

przedmiotów pozwalających na warunkowe zaliczenie 

semestru/roku i wpisanie studenta na kolejny 

semestr/rok studiów, 

Student może otrzymać warunkowe zaliczenie semestru w wypadku niezaliczenia 

maksymalnie dwóch przedmiotów. Student może mieć jednocześnie tylko dwa 

przedmioty objęte „warunkiem”, co znaczy, że gdy ma już dwa nierozliczone przedmioty 

objęte wpisami warunkowymi, nie może ubiegać się o kolejne warunkowe zaliczenie 

semestru; gdy ma jeden nierozliczony przedmiot objęty wpisem warunkowym, może 

ubiegać się o  kolejne warunkowe zaliczenie semestru tylko z jednego przedmiotu; w 

przypadku, gdy student nie posiada zaległości, może ubiegać się o warunkowe zaliczenie 

semestru z dwóch przedmiotów.  Uzupełnianie przedmiotów objętych warunkiem 

powinno być ściśle związane  z planem studiów. Przedmioty ujęte planem studiów w 

semestrze zimowym są realizowane w kolejnym roku do końca semestru zimowego, 

natomiast przedmioty ujęte planem studiów w semestrze letnim są realizowane w 

kolejnym roku do końca semestru letniego.   

Za zgodą prowadzącego przedmioty z przedostatniego semestru studiów objęte 

warunkiem mogą być realizowane na ostatnim semestrze studiów.  

Niezaliczenie przedmiotu objętego warunkiem powoduje powtarzanie semestru, w którym 

warunek był realizowany. 

§ 5 ust. 2 lit. 

c 

Obowiązująca sekwencja przedmiotów brak 



§ 5 ust. 2 lit. 

d 

Przedmioty obowiązkowe, bez których zaliczenia 

student nie może być wpisany na kolejny semestr/rok 

studiów, niezależnie od liczby uzyskanych punktów 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. 

e 

Odrębne niż przewidziane w § 23 niniejszego 

Regulaminu zasady przenoszenia studentów ze studiów 

stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie, 

zasady obowiązujące na całym wydziale lub na 

poszczególnych kierunkach 

Średnia ocen upoważniająca do ubiegania się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na 

stacjonarne wynosi minimom 4,76. 

§ 5 ust. 2 lit. 

f 

Przelicznik punktów ECTS dla poszczególnych 

kierunków i specjalności w przypadku, gdy wymiana 

studentów z uczelniami zagranicznymi lub krajowymi  

nie gwarantuje równoważności uzyskanych przez 

studentów osiągnięć 

W odniesieniu do studentów realizujących okres studiów w uczelniach partnerskich w 

ramach programów Erasmus, NAWA, MOST lub innych programów mobilnościowych, 

podstawą zaliczenia okresu studiów (semestr/rok) jest liczba uzyskanych punktów ECTS, 

która musi być co najmniej równa liczbie punktów ECTS przewidzianej dla danego 

semestru/roku w planie studiów obowiązujących na kierunku, na którym studiuje student.  

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od studenta uzyskał(a) on(a) w uczelni 

zagranicznej lub krajowej niewystarczającą liczbę punktów ECTS, Dziekan ma prawo do 

zaliczenia semestru/roku na podstawie wyników studenta uzyskanych za granicą. W 

przeciwnym przypadku student może uzyskać warunkowe zaliczenie semestru/roku. Dziekan 

zobowiązuje studenta do uzyskania punktów ECTS  w następnym semestrze/roku 

akademickim. Zasada ta nie dotyczy studentów będących na ostatnim semestrze studiów. W 

kwestiach wątpliwych dotyczących zaliczenia semestru/roku, decyzję podejmuje Dziekan. 

§ 5 ust. 2 lit. 

g 

Możliwość ubiegania się od pierwszego semestru na 

studiach drugiego stopnia o indywidualny plan i 

program studiów (IPS), 

Pod warunkiem uzyskania średniej z przebiegu studiów pierwszego stopnia nie niższej niż 

4,5 – za indywidualną zgodą Dziekana. 

§ 5 ust. 2 lit. 

h 

Inne niż przewidziane w § 38 ust. 7 i 8 zasady 

zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku studiów 

Student skierowany na powtarzanie semestru ma prawo do zaliczenia maksymalnie 

dwóch przedmiotów objętych planem studiów wyższego semestru, przy czym „awansem" 

nie mogą być realizowane:  

- przedmioty objęte warunkiem – przedmioty z puli zajęć do wyboru – seminaria,  

- przedmioty z modułów specjalnościowych i wybieralnych.  

Niezaliczenie przedmiotu objętego „awansem” wiąże się z koniecznością zaliczenia tego 

przedmiotu w trybie warunkowym, w związku z tym student posiadający nierozliczony 

jeden wpis warunkowy może ubiegać się o realizację „awansem” tylko jednego 

przedmiotu, a student mający nierozliczone dwa wpisy warunkowe nie ma możliwości 

ubiegania się o zaliczenia przedmiotów „awansem”. 

§ 5 ust. 2 lit. i Inne niż przewidziane w § 38 ust. 9 niniejszego 

regulaminu zasady uzyskiwania zaliczeń i składania 

egzaminów 

brak 



§ 5 ust. 2 lit. 

j 

Dodatkowe, poza wskazanymi w § 52, desygnaty lub 

przykłady pisemnych opracowań spełniających 

wymagania pracy dyplomowej 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. 

k 

Wydłużenie wskazanego w § 54 ust. 5 okresu przerwy 

w nauce uprawniający do zwolnienia studenta z 

wyrównania różnic w planie i programie studiów 

brak 

§ 5 ust. 2 lit. l Inna niż określona w § 56 ust. 6 niniejszego regulaminu 

forma egzaminu licencjackiego/inżynierskiego 

brak 

 


