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Zarządzenie Nr 83/2010 
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu 

z dnia 29 września 2010 roku 
w sprawie zasad podejmowania studiów na drugim kierunku  

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu 
 
 

Na podstawie § 32 pkt. 14 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  
w Przemyślu, w związku z § 13 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Prawa  
i Administracji w Przemyślu (decyzja MNiSW nr DSS – 623/46/BS/08 z dnia 
04.09.2008 r.), zarządzam co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Studenci studiujący w WSPiA na kierunkach: „prawo”, „administracja” oraz 
„bezpieczeństwo wewnętrzne” w ramach studiów stacjonarnych lub 
niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyjęcie na drugi kierunek studiów w WSPiA. 
 

§ 2 
 

Studia na drugim kierunku studiów mogą być realizowane: 

1) na jednym albo na dwóch wydziałach w WSPiA, 
2) w innym trybie studiów niż na pierwszym kierunku, 
3) na studiach pierwszego stopnia, albo jednocześnie w ramach studiów pierwszego 

stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich albo 
jednocześnie na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. 
 

§ 3 
 

1. Student może złożyć wniosek do Dziekana Zamiejscowego Wydziału Prawa  
i Administracji  w Rzeszowie, zwanego dalej Dziekanem, o wyrażenie zgody na 
równoległe studiowanie na drugim kierunku studiów po zaliczeniu pierwszego 
semestru studiów, z wyjątkiem o którym mowa w § 4 ust. 2. 

2. Wyrażenie zgody przez Dziekana na podjęcie studiów na drugim kierunku 
skutkuje zwolnieniem z opłaty za drugi kierunek, z uwzględnieniem 
postanowień § 4. 

3. Zwolnienie z opłaty za drugi kierunek studiów dotyczy wyłącznie okresu,  
w którym student studiuje równolegle na dwóch kierunkach  studiów WSPiA. 

 
§ 4 

 
1. Liczba studentów korzystających ze zwolnienia nie może przekroczyć 10% 

ogólnej liczby osób studiujących lub przyjętych na ten kierunek studiów, na 
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którym student podejmuje równoległe studia za zgodą Dziekana, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Studenci studiujący na kierunku „administracja” lub „bezpieczeństwo 
wewnętrzne”, którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń minimum 4.0, 
za co najmniej jeden rok studiów, są przyjmowani na kierunek „prawo” poza 
limitem określonym w ust. 1 i korzystają ze zwolnienia  z opłat za drugi kierunek 
studiów. 

3. Studenci nie objęci limitem określonym w ust. 1 oraz nie spełniający przesłanek 
określonych w ust. 2, mają prawo studiować równolegle na drugim kierunku bez 
prawa do zwolnienia z opłaty za studia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na 
zwolnienie z opłaty za studia na drugim kierunku studiów z pominięciem zasady 
określonej w ust. 1 i 2. 

  
§ 5 

 
1. Wniosek o przyjęcie na drugi kierunek studiów może zostać złożony nie później 

niż w terminie jednego miesiąca licząc od rozpoczęcia danego semestru studiów. 
2. Limit studentów zwolnionych z opłat za studiowanie na drugim kierunku 

studiów ustalany jest według kolejności wpływu wniosków o równoległe 
studiowanie na drugim kierunku. 

 
§ 6 

 
Student, który uzyskał zgodę Dziekana, o której mowa w § 3 ust. 1, zachowuje swoje 
uprawnienia do studiowania na drugim kierunku studiów w latach następnych na 
tych samych zasadach, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1. 
 

§ 7 
 

1. Podejmując studia na drugim kierunku, student jest zobowiązany zrealizować 
obowiązujący na tym kierunku plan studiów. 

2. Rozpoczynając studia na drugim kierunku, co najmniej od drugiego semestru, 
student zobowiązany jest uzupełnić różnice programowe. 

3. Różnice programowe oraz termin ich uzupełnienia, nie dłuższy niż rok, określa 
Dziekan. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć roczny 
termin  na uzupełnienie różnic programowych. 
 

§ 8 
 

1. Studia na drugim kierunku student ma prawo odbywać, uczęszczając na  zajęcia 
określone w planie studiów lub studiować, za zgodą Dziekana, według 
indywidualnej organizacji semestru.  

2. Dziekan, wyrażając zgodę na indywidualną organizację semestru, uwzględnia 
dotychczasowe wyniki w nauce studenta. 
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§ 9 
 

Student może zrezygnować ze studiów na jednym z kierunku studiów poprzez 
złożenie Dziekanowi pisemnego oświadczenia, po zaliczonym semestrze studiów. 
Oświadczenie takie może złożyć również w przypadku niezaliczenia semestru na 
jednym z kierunków przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.   
 

§ 10 
 

1. Student traci prawo do zwolnienia z opłaty za jeden z kierunków studiów, 
obowiązującego w okresie równoległego studiowania na dwóch kierunkach,  
w  następujących przypadkach: 
1) ukończenia studiów w WSPiA na jednym z kierunków. Nie dotyczy to 

sytuacji, w której student po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,  
w następnym roku akademickim kontynuuje studia w WSPiA na studiach 
drugiego stopnia lub 

2) skreślenia z listy studentów, co najmniej z jednego kierunku, lub 
3) rezygnacji przez studenta  co najmniej  z jednego kierunku studiów. 
 

2. Utracone prawo do bezpłatnego studiowania podlega przywróceniu w razie: 
1) podjęcia studiów drugiego stopnia w WSPiA, przy jednoczesnym 

studiowaniu innego kierunku na studiach pierwszego stopnia lub 
2) podjęcia studiów w WSPiA na dwóch kierunkach w przypadku uchylenia 

przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów albo decyzji  
o wznowieniu studiów lub 

3) cofnięcia oświadczenia o rezygnacji ze studiów na drugim kierunku. 
 

§ 11 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E K T O R 
 
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny 

 

 

         

 


