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Dział VII 

 

STUDIA  I  STUDENCI 

 

Rozdział 1  Kształcenie i rekrutacja 

 

Oddział 1  Kształcenie 
 

§ 91 

 

1. Uczelnia  prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie 

będące studiami trzeciego stopnia, studia podyplomowe,  kursy dokształcające                          

i szkolenia. 

 

2. Studia pierwszego stopnia są studiami licencjackimi lub inżynierskimi. Studia 

stacjonarne licencjackie  trwają sześć semestrów i przypisane jest im co najmniej 180 

punktów ECTS; studia stacjonarne inżynierskie trwają siedem semestrów i przypisuje się 

im co najmniej 210 punktów ECTS. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery 

semestry; przypisuje się im odpowiednio co najmniej 90 punktów ECTS lub co najmniej 

120 punktów ECTS. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż 

odpowiednie studia stacjonarne, a przypisana im całkowita liczba punktów ECTS jest 

równa liczbie punktów ECTS przypisanych odpowiednim studiom stacjonarnym. 

 

3. Do okresu studiów pierwszego stopnia zalicza się praktykę zawodową studenta. Senat 

może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki. 

  

4. Studia prowadzone są w ramach kierunków studiów, z zachowaniem warunków, 

o których mowa w art. 11 Ustawy. Kierunek studiów może być prowadzony przez 

wydział albo łącznie przez  kilka wydziałów. 

 

5. Uczelnia może organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące co 

najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej 

jednym kierunku studiów, prowadzonym przez wydział, mający uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem. 

 

6. Wydział posiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego i spełniający warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

9 ust. 3 pkt 1 Ustawy, może prowadzić studia na określonym przez Senat w drodze 

uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia w ramach obszarów kształcenia oraz 

dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy. 

Wydział nieposiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, może prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, zgodnie z zapisem art. 11 ust. 2 Ustawy. 

Wydział nieposiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego może uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów zgodnie z zapisem 

art. 11 ust. 3 i 4 Ustawy. 

 

7. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym 

związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Uczelnię. Studia 
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podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry. Program kształcenia powinien 

umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS. 

 

8. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres obszaru 

kształcenia, o którym mowa w ust. 7, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda 

Ministra, wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

9. Liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może być mniejsza 

od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych. 

 

10. W Uczelni funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Zasady 

funkcjonowania tego systemu określa Senat. 

 

 

Oddział 2  Rekrutacja 
 

§ 92 

 

1. Do odbywania studiów w Uczelni, może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki 

rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz ma: 

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia; 

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone 

na podstawie ust. 2 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 

stopnia. 

 

2. Senat ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów. Uchwałę 

Senatu podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku 

poprzedzającego rok akademicki – którego uchwała dotyczy – i przesyła Ministrowi. 

W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów Senat podejmuje uchwałę 

i przesyła ją Ministrowi, podając ją niezwłocznie do publicznej wiadomości. 

       

3. Podstawę  przyjęcia  na  studia  pierwszego  stopnia stanowią wyniki egzaminu 

maturalnego. Senat ustala w trybie określonym w ust. 2, jakie wyniki egzaminu 

maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia. Uczelnia może przeprowadzić 

dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie określonym na podstawie 

ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności 

fizycznej lub poszczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym 

kierunku, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego lub, gdy osoba, ubiegająca 

się o przyjęcie na studia, posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy 

te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. 

Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych, o których mowa w ust. 3, 

powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

4. Szczegółowe  zasady  przyjmowania  na  studia w Uczelni laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego określa Senat na okres co najmniej 3 lat.  

Senat może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów 

międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię. 

 



- 73 - 

 

5. Rektor corocznie powołuje Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną. Komisja ta 

podejmuje decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia. W skład Komisji wchodzą 

przedstawiciele wydziałów, wyznaczeni przez dziekanów i powołani przez Rektora. 

 

6. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na okres kadencji władz Uczelni. 

Komisja ta nadzoruje proces rekrutacji na studia oraz działalność Międzywydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej. 

 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania komisji rekrutacyjnych ustala Rektor. 

 

8. Od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 

czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji 

na studia, określonych zgodnie z ust. 2. Decyzję podejmuje Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna.  

 

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

 

 

§ 93 

 

1. Osoba przyjęta na studia w Politechnice Wrocławskiej nabywa prawa studenta z chwilą 

immatrykulacji i złożenia ślubowania w brzmieniu: 

 

Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Wrocławskiej, ślubuję uroczyście: 

-    zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, 

-    kształcić umysł i charakter do twórczego i odpowiedzialnego życia, 

-  postępować  godnie  i  uczciwie, w zgodzie z prawem, tradycją i obyczajami 

akademickimi, 

-    dbać o dobre imię Politechniki Wrocławskiej. 

 

2. Tekst ślubowania w języku angielskim podano w załączniku 11 

do niniejszego Statutu. 
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Rozdział 2  Regulamin studiów wyższych  i prawa studenta 

 

Oddział 1  Regulamin studiów wyższych 
 

 § 94 

 

1.  Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa 

Regulamin Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej. 

 

2. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 

ust. 1 pkt 5 oraz  opłat za  usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1-6 

Ustawy a także wysokość tych opłat, określa umowa zawarta między Uczelnią a 

studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na 

studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Umowa jest zawierana na 

cały przewidywany okres studiów; student nie jest obowiązany do uiszczania opłat innych 

niż określone w umowie. Opłaty określone w umowie uczelnia może pobierać nie 

wcześniej niż po jej zawarciu. 

 

3.  Regulamin studiów wyższych uchwala Senat co najmniej pięć miesięcy przed początkiem 

roku akademickiego. 

 

4.  Regulamin studiów wyższych wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po 

uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego. Jeżeli 

w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu Senat i uczelniany organ 

uchwałodawczy Samorządu Studenckiego nie dojdą do porozumienia w sprawie jego 

treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały Senatu podjętej 

większością co najmniej 2/3 głosów jego statutowego składu. 

 

 5. Do zmian regulaminu studiów wyższych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 i 4. 

 

 

Oddział 2  Prawa studenta 

 

 § 95 

 

1. Student może przenieść się na Politechnikę Wrocławską z innej uczelni, w tym także 

zagranicznej, za zgodą dziekana właściwego wydziału Uczelni, wyrażoną w drodze 

decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących 

w uczelni, którą opuszcza. 

 

2. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, 

na zasadach ustalonych przez radę wydziału. 

 

3. Rada wydziału może, na wniosek dziekana, dopuścić studenta ostatniego roku studiów 

drugiego stopnia do odbycia stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków 

nauczyciela akademickiego, jeżeli student ten wyróżnia się wynikami w nauce. 

Podstawowy zakres obowiązków studenta stażysty ustala Senat. W czasie stażu student 

może otrzymywać stypendium, o którym mowa w §  96 ust. 6. 
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4. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw 

i obowiązków studenta. Szkolenie to prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej w porozumieniu z Samorządem Studenckim. 

 

5. Kandydat na studia stacjonarne w Politechnice Wrocławskiej obowiązany jest do 

złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez 

wnoszenia opłat.  

 

6. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 

31 października roku, w którym ukończyła studia.  

 

 

§ 96 

 

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa w formie: 

1) stypendium socjalnego; 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 

4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 

5) zapomogi. 

 

2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni 

oraz wyżywienie w stołówce studenckiej Uczelni. Wniosek o zakwaterowanie w domu 

studenckim może dotyczyć również małżonka i dziecka studenta. 

Zasady oraz tryb uzyskania i utraty miejsca w domu studenckim określają odrębne 

przepisy. 

 

3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

 

4. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3 i 5, a także 

zasady przyznawania miejsc w domach studenckich, określają art. 174-185 Ustawy. 

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 i 5, w tym szczegółowe kryteria i 

tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków 

o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu 

świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji 

materialnej studenta ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu 

Studenckiego. 

 

5. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania  oraz  wypłacania  stypendiów ministra, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4), ustala Minister w drodze rozporządzenia.   

 

6. Student  może, niezależnie  od  innych  stypendiów,  otrzymać  stypendium,  zwane  

specjalnym,  z  własnego funduszu stypendialnego Uczelni, o którym mowa w § 57 ust. 

5, na zasadach określonych w regulaminie tego funduszu. 
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7. Student może otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Rektora i dziekana. 

 

8. Do nagród i wyróżnień Rektora i dziekana za ostatni rok studiów są uprawnieni także 

absolwenci. Absolwent może otrzymać nagrody i wyróżnienia nie później niż rok 

po ukończeniu studiów. 
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Rozdział 3  Samorząd Studencki i organizacje studenckie 
 

Oddział 1  Samorząd Studencki 
 

§ 97 

 

1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Uczelnię, tworzą 

Samorząd Studencki. 

 

2. Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów 

Uczelni. 

 

3. Samorząd Studencki działa na podstawie Ustawy i uchwalonego przez uczelniany organ 

uchwałodawczy Samorządu regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania 

Samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich 

wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd Studencki działa zgodnie ze Statutem Uczelni. 

 

4. Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego 

zgodności z Ustawą i Statutem. 

 

5. Samorząd Studencki prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw 

studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. 

 

6. Uczelniany Samorząd Studencki jest obowiązany do opracowania i promowania kodeksu 

etyki studenta. 

 

7. Organy Samorządu Studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie. Organy Samorządu 

Studenckiego przedstawiają organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków 

finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 

 

8. Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu Studenckiego niezgodną z przepisami prawa, 

Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem Samorządu. 

 

9. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu 

Studenckiego. 

 

Oddział 2  Organizacje studenckie 

 

§ 98 

 

1. Studenci, poza uprawnieniami wynikającymi z ustawy – „Prawo o stowarzyszeniach”, 

mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach  studenckich,  w szczególności 

w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych. 

 

2. Uczelniane organizacje studenckie, a także działające w Uczelni stowarzyszenia 

zrzeszające wyłącznie studentów i nauczycieli akademickich, mają prawo występowania 

z wnioskami do organów Uczelni lub do organów Samorządu Studenckiego w sprawach 

dotyczących studentów Uczelni. 
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3. Organy Uczelni mogą przeznaczać środki materialne dla uczelnianych organizacji 

studenckich i stowarzyszeń, o których mowa w ust. 2. Organizacje i stowarzyszenia te 

przedstawiają władzom Uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków nie 

rzadziej niż raz w semestrze. 

 

§ 99 

 

1. Uczelniana organizacja studencka podlega rejestracji. Organem rejestrującym 

i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest Rektor, od którego 

decyzji w tym zakresie przysługuje odwołanie do Ministra. 

 

2. Stowarzyszenia     zrzeszające     wyłącznie    studentów    i    nauczycieli akademickich, 

które chcą działać w Uczelni i korzystać z praw wymienionych w  § 98 ust. 2 i 3, mają 

obowiązek akredytacji w Uczelni. Organem akredytującym jest Rektor. 

 

3. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu 

(regulaminu, deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa i Statutu. 

 

4. Warunkiem   akredytacji   stowarzyszenia,  o  którym  mowa  w  ust. 2,  jest prowadzenie 

działalności niegodzącej w interes Uczelni oraz zgodność jego statutu (regulaminu, 

deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa i Statutu. Do wniosku o akredytację 

dołącza się informację potwierdzającą udział studentów i nauczycieli akademickich 

Uczelni w stowarzyszeniu oraz informację o władzach i siedzibie stowarzyszenia. 

 

5. Rektor uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodną 

z przepisami prawa, Statutem lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej 

organizacji. 

 

6. Senat,   na   wniosek   Rektora   lub   uczelnianego   organu   Samorządu Studenckiego, 

rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, jeżeli w jej działalności rażąco lub 

uporczywie są naruszane przepisy prawa, Statut lub statut (regulamin, deklaracja 

założycielska) tej organizacji. 

 

7. Rektor, na wniosek Prorektora ds. Studenckich, dziekana oraz organu Samorządu 

Studenckiego, może wykreślić z rejestru uczelnianych organizacji studenckich 

organizację, która nie prowadziła działalności przez okres dłuższy niż 1 rok. 
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Rozdział 4  Obowiązki i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 
 

§ 100 

 

1. Student  jest  obowiązany  postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem 

studiów.   

 

2. Student jest obowiązany w szczególności do: 

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie 

z regulaminem studiów; 

2) składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów 

przewidzianych w planie studiów; 

3) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni. 

 

 § 101 

 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną lub 

przed sądem koleżeńskim Samorządu Studenckiego. 

 

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński 

i komisję dyscyplinarną. 

 

3. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z ostrzeżeniem; 

4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku; 

5) wydalenie z Uczelni. 

 

§ 102 

 

1. W  sprawach  dyscyplinarnych  studentów  orzekają:  Komisja  Dyscyplinarna  

oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna. Komisje te powołuje Senat. 

 

2. Komisje   dyscyplinarne   są   niezawisłe   w   zakresie   orzekania.   Komisje rozstrzygają 

samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane 

rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego 

skazującego wyroku sądu. 

 

3. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzi: 

1) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału; 

2) po jednym studencie z każdego wydziału. 

 

4. W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wchodzi: 

1) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału; 

2) po jednym studencie z każdego wydziału. 

 

5. Członków komisji dyscyplinarnych, będących nauczycielami akademickimi, wybiera 

Senat spośród kandydatów zgłoszonych przez wydziały, przy czym każdy wydział ma 
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prawo zgłoszenia dwóch kandydatów. Członków komisji dyscyplinarnych, będących 

studentami, deleguje Samorząd Studencki w trybie określonym przez regulamin 

Samorządu. 

 

6. Komisje dyscyplinarne wybierają przewodniczących i ich zastępców spośród swoich 

członków będących nauczycielami akademickimi. Do zadań przewodniczącego komisji 

dyscyplinarnej należy wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących 

i protokolantów oraz terminów rozpraw. 

 

7. Do składu orzekającego wchodzą: przewodniczący składu orzekającego, którym jest 

nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie nauczyciele akademiccy i studenci. 

 

8. Funkcji członka komisji dyscyplinarnej nie można łączyć z funkcją Rektora, prorektora, 

dziekana, prodziekana, dyrektora ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej jednostki 

organizacyjnej i jego zastępcy oraz rzecznika dyscyplinarnego. 

 

9. Funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej nie można łączyć z funkcją członka 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. 

 

10. Kadencja komisji rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze 

organów Uczelni i trwa cztery lata. Kadencja studentów – członków komisji trwa dwa 

lata. 

 

11. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio 

tryb określony w ust. 5 i 6, z zastrzeżeniem ust. 7. 

 

12. Rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów powołuje Rektor spośród nauczycieli 

akademickich, na okres kadencji organów Uczelni. 

 

13. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów pełni funkcję oskarżyciela przed komisją 

dyscyplinarną i jest związany poleceniami Rektora.  

 

 

§ 103 

 

1. Zasady postępowania dyscyplinarnego określają art. 214 - 223 Ustawy. 

  

2. Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego określa Minister 

w drodze rozporządzenia. 

 

3. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa 

regulamin Samorządu Studenckiego. 


