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Uchwała Nr 4/II/2015 
Senatu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu   

z dnia 28 maja 2015 roku 
w sprawie zmiany Regulaminu studiów  

Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu 
oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego Regulaminu  

 
 
 

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,  

Senat wprowadza następujące zmiany w Regulaminie studiów WSPiA: 

 

 

§ 1  

Dodaje się § 8b o treści: 

„8b 

1. W granicach przewidzianych planem studiów i programem kształcenia student 

może podjąć studia z odroczonym terminem wyboru kierunku studiów,  

z zastrzeżeniem ust 2.  

2. W przypadku określonym w ust. 1, student – do końca drugiego semestru 

studiów, dokonuje wyboru zestawu przedmiotów przewidzianych planem 

studiów dla określonego kierunku, składając deklarację wyboru zestawu 

przedmiotów. 

3. Na podstawie deklaracji wyboru zestawu przedmiotów, Dziekan podejmuje 

decyzję o przyjęciu studenta na wybrany kierunek studiów. 

4. Kształcenie w trakcie pierwszego i drugiego semestru studiów prowadzone jest 

według planu studiów i programu kształcenia, realizującego efekty wspólne dla 

prowadzonych kierunków studiów.” 

 
§ 2 

Dodaje się § 8 c o treści: 

„8c  

1. Student, który został przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia 

się studiuje według indywidualnego planu studiów, pod opieką wyznaczonego 

opiekuna naukowego. 

2. Dziekan określa zasady studiowania, według indywidualnego planu, 

uwzględniając osiągnięte przez studenta efekty uczenia się. 
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3. Dziekan powołuje opiekuna naukowego dla studenta odbywającego studia 

według indywidualnego planu studiów, spośród nauczycieli akademickich 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.  

4. Szczegółowe obowiązki opiekuna naukowego, o którym mowa w ust. 3, określa 

Dziekan. Opiekun informuje Dziekana o przebiegu studiów według 

indywidualnego planu studiów i opieki naukowej, w terminach i na zasadach 

określonych przez Dziekana. 

5. Opiekun naukowy opracowuje harmonogram realizacji indywidualnego planu 

studiów, przekładając go Dziekanowi.  

6. Podstawą opracowania harmonogramu realizacji indywidualnego planu studiów, 

o którym mowa w ust. 5, jest plan studiów na danym kierunku oraz zasady jego 

organizacji.”  

§ 3 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

 
§ 4 

1. Wprowadza się jednolity tekst Regulaminu studiów, uchwalonego przez Senat 

WSPiA Uchwałą Nr 2/I/2012 z dnia 31 maja 2012 r., uwzględniający zmiany 

dokonane niniejszą Uchwałą – po uzgodnieniu z Radą Uczelnianą Samorządu 

Studenckiego WSPiA. 

2. Tekst jednolity Regulaminu studiów stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

§ 5 

Uchwała obowiązuje od dnia 1 października 2015 r. 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY SENATU  
       WSPIA W PRZEMYŚLU 
 

 
  prof. Jerzy Posłuszny 


