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Zarz^dzenie Dziekana WNB nr 3/2013
z dnia 29 maja 2013 roku
wprowadzaj^ce zasady wyboru przedmiotow na Wydziale Nauk Biologicznych

§ 1.
Zgodnie z Uchwalq Nr 108/2012 Senatu UWr z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych
dia rad podstawowycin jednostek organizacyjnycin dotycz^cych tworzenia programow ksztalcenia na
studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitycin studiach magisterskich, studiach
podyplomowych, kursach doksztatcaj^cych i szkoleniacli (z pozniejszymi zmianami) pula punktow ECTS
przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotow do wyboru stanowi 3 0 % ogolnej sumy punktow
przewidzianych do uzyskania programem studiow.
§2.
Do puli punktow ECTS zwi^zanych z wyborem studenta mozna zaiiczyc punkty przypisane takim
przedmiotom jak: j^zyk nowozytny, wychowanie fizyczne, praktyki, pracownie i seminaria
specjalizacyjne, oraz punkty przyznawane za przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej lub
magisterskiej), a takze wyktady monograficzne.
^3.
Do puli punktow ECTS zwi^zanych z wyborem studenta zaiicza sie rowniez te przedmioty, ktore
oznaczone kursyw^ w planie studiow z zastrzezeniem, ze wybor wowczas ogranicza si^ do
przedmiotow sugerowanych przez plan studiow.
§4i
Zgodnie z Uchwat^ Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wroctawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu studiow w Uniwersytecie Wroclawskim § 18 pkt. 5. Przedmiot wybrany przez
studenta staje siQ dIa niego przedmiotem obowi^zkowym.
§ 5.
W przypadku zapisu w planie studiow „Przedmioty do wyboru" (z okreslon^ liczb^ punktow
ECTS) student ma prawo dokonac wyboru przedmiotow sposrod przedstawionej ogolnowydziatowej puli
przedmiotow do wyboru, z zastrzezeniem, ze w pierwszej kolejnosci wyboru nalezy dokonac sposrod
przedmiotow odpowiadaj^cych studiowanej specjalnosci, zgodnie z poziomem studiow.

§6.

W dalszej kolejnosci mog^ bye wybierane przedmioty zwi^zane z innymi specjalnosciami lub
oferowane przez inne Wydziaty lub Uczelnie z zastrzezeniem, ze o mozliwosci dokonania wyboru
sposrod przedmiotow spoza WNB decyduje prodziekan ds. Dydaktycznych, a student zobowi^zany jest
dostarczyc do dziekanatu pisemn^zgod^ prowadz^cego zaj^cia na uczestniczenie w nich.

§7.

Student dokonuje zapisow na przedmioty do wyboru do konca maja roku akademickiego
poprzedzaj^cego termin realizacji przedmiotu. Korekta zapisu ma miejsce w pierwszym tygodniu
semestru zimowego i letniego.

§ 8.
Student
ma obowi^zek sporz^dzic wykazy (deklaracje) wybranych przedmiotow na
poszczegolne semestry, zawieraj^ce tytut przedmiotu, liczb^ realizowanych godzin, punktow ECTS i
ziozyc je u koordynatora specjalnosci najpozniej do konca pierwszego tygodnia semestru zimowego. U
koordynatora danej specjalnosci nalezy ztozyc deklaracje na przedmioty zwi^zane wyl^cznie z dan^
specjalnosci^.

§ 9.
ZaJQCia wybrane w ramach „Przedmiot6w do wyboru" zostaj^ uruchomione kiedy liczebnosc
grupy studenckiej wynosi co najmniej 10 (maksymalnie 3 grupy 10-12 osob) lub jest to cala
specjalnosc (zgodnie z uchwat^ nr 135 z dnia 20 wrzesnia 2012 Rady Wydziatu Nauk Biologicznych).
W przypadku, liczba osob przekracza maksymalny limit pierwszenstwo maj^ osoby studiujace kierunek
do ktorego przypisany jest przedmiot, a dopiero w nastQpnej kolejnosci Studenci innych kierunkow i
specjalnosci.

§ 10.
Postanowienia niniejszego Zarz^dzenia s^ zgodne z zapisami Uchwaty Nr 30/2012 Senatu
Uniwersytetu Wroclawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiow w Uniwersytecie
Wroctawskim oraz Zal^cznikiem do Regulaminu Studiow dIa Wydzialu Nauk Biologicznych.
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