
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 25 listopada 2020 roku 

  

w sprawie szczegółowych zasad warunkowego wpisania studenta na wyższy rok studiów 

 

 

Na podstawie § 39 ust. 7 uchwały nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 roku Regulamin 

studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 

277)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa szczegółowe zasady warunkowego wpisania studenta na wyższy rok stu-

diów w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu. 

 

§ 2 

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku studiów dziekan może wydać decyzję o 

warunkowym wpisie na wyższy rok studiów wyłącznie w przypadku, gdy student w po-

przednim roku akademickim nie zaliczył jednego albo dwóch przedmiotów objętych planem 

studiów. 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do studentów studiujących w ramach Indywidualnego Planu 

Studiów, a także studentów zobowiązanych do uzupełnienia w roku akademickim różnic 

programowych. 

 

§ 3 

1. Wydanie decyzji o warunkowym wpisie na wyższy rok studiów jest niedopuszczalne w 

przypadku, gdy jednym z niezaliczonych przedmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, jest: 

1) język obcy (język obcy specjalistyczny); 

2) proseminarium lub seminarium dyplomowe, 

3) bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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2. Ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w sytuacji, w której dopuszczalne jest wydanie decyzji o 

warunkowym wpisie na podstawie § 4 ust. 1 (warunek krótki), w szczególności gdy student 

uzyskał zaliczenie zajęć, w których udział jest obowiązkowy. 

3. Wydanie decyzji o warunkowym wpisie na wyższy rok studiów jest niedopuszczalne w 

przypadku studenta, który powtarzał pierwszy rok studiów i nie uzyskał zaliczenia tego ro-

ku, a także studenta, który powtarzał drugi albo wyższy rok studiów dwa razy i nie uzyskał 

zaliczenia tego roku. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy student powtarzał rok lub lata studiów na 

podstawie decyzji o warunkowym wpisie z rocznym terminem zaliczenia zaległych przed-

miotów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 (warunek całoroczny). 

5. Wydanie decyzji o warunkowym wpisie na wyższy rok studiów z terminem, o którym mowa 

w § 4 ust. 2 jest niedopuszczalne w przypadku, w którym studiowanie przedmiotów z roku 

wyższego, o wpisanie na który wnioskuje student, naruszałoby sekwencję przedmiotów wy-

nikającą z planu studiów. 

 

§ 4 

1. W przypadku, gdy zajęcia o których mowa w § 2 ust. 1, są zajęciami, w których udział 

nie jest obowiązkowy, w decyzji o warunkowym wpisie na wyższy rok studiów dziekan 

wyznacza termin zaliczenia zaległych przedmiotów do dnia 20 listopada roku akademic-

kiego (warunek krótki). 

2. W przypadku, gdy zajęcia o których mowa w § 2 ust. 1, są zajęciami, w których udział 

jest obowiązkowy, w decyzji o warunkowym wpisie na wyższy rok studiów dziekan wy-

znacza termin zaliczenia zaległych przedmiotów odpowiednio: 

1) w przypadku przedmiotów, które zgodnie z programem studiów prowadzone 

są w semestrze zimowym – do ostatniego dnia poprawkowej zimowej sesji 

egzaminacyjnej określonego w zarządzeniu rektora w sprawie organizacji ro-

ku akademickiego (warunek semestralny), 

2) w przypadku przedmiotów, które zgodnie z programem studiów prowadzone 

są w semestrze letnim – do ostatniego dnia poprawkowej letniej sesji egzami-

nacyjnej określonego w zarządzeniu rektora w sprawie organizacji roku aka-

demickiego (warunek całoroczny). 

 

§ 5 
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Student, który został warunkowo wpisany na wyższy rok studiów nie może ubiegać się o wyra-

żenie zgody na udział w wybranych zajęciach z bezpośrednio wyższego roku studiów (na pod-

stawie § 44 Regulaminu studiów). 

 

§ 6 

1. Studentowi, który studiując warunkowo nie zaliczył przedmiotów, o których mowa w § 2 

ust. 1, dziekan uchyla uzyskaną na roku studiowanym warunkowo ocenę z seminarium 

dyplomowego. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, student ma obowiązek w kolejnym roku akademic-

kim, zgodnie z planem studiów, ponownie zrekrutować się na seminarium dyplomowe. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku. 

 

Dziekan 

            Wydziału Prawa i Administracji 

 

           Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

 


