
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
RADA NAUKOWA 

Wydziału Prawa i Administracji 
ul G Narutowicza 17A, 70-240 Szczecin 

tel. 91 444 28 26 UCHWAŁA NR 129/2022
RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa 
i Administracji w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

Na podstawie § 70 ust. 3 uchwały nr 44/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 
2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim, Rada Naukowa 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wykonując na podstawie § 36 ust. 3a 
Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego zadania Rady Dydaktycznej uchwala, co następuje:

§1-

1. Pozytywnie opiniuje się projekt zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
2. Projekt zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr hab. Zbigniew Kuniewic^ prof. US

rzewodniczący
Rady Naukowej'Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
RADA NAUKOWA 

Wydziału Prawa i Administracji 
ul. G. Narutowicza 17A. 70-240 Szczecin 

tel. 91 444 28 26

Załącznik do uchwały nr 129/2022 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z 
dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w 
sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

Zarządzenie nr ... /2022 
DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
z dnia 3 października 2022 r. 

w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

Na podstawie § 70 ust. 3 uchwały nr 44/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 
2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim zarządza się, co 
następuje:

§1-

Określa się zasady zapisów na seminaria dyplomowe, zwane dalej „seminarium”, na studiach 
pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

§2.

Propozycje osób, pod których kierunkiem będą przygotowywane prace dyplomowe, zwanych dalej 
„promotorami” są przedstawiane studentom w terminie określonym przez dziekana Wydziału, za 
pośrednictwem pracowników Sekcji ds. Kształcenia.

§3.

Informacje dotyczące sposobu wyboru promotorów przekazywane są studentom nie później niż w 
semestrze poprzedzającym semestr, w którym rozpoczyna się dane seminarium.

§4.

Propozycje osób, które w danym roku akademickim pełnić będą obowiązki promotora zatwierdza 
dziekan Wydziału.

§5.

Student zapisuje się na wybrane seminarium dokonując wyboru promotora w sposób podany do 
wiadomości studentów.

§6.

Termin rozpoczęcia zapisów na seminaria dla studentów kierunku prawo, wyznaczany jest w 
okresie 6 tygodni poprzedzających letnią sesję egzaminacyjną na 6. semestrze studiów.

§7-

Termin rozpoczęcia zapisów na seminaria dla studentów kierunku administracja:
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1) dla studiów I stopnia wyznaczany jest w okresie 6 tygodni poprzedzających letnią sesję 
egzaminacyjną na 4. semestrze studiów;

2) dla studiów II stopnia wyznaczany jest w okresie pierwszego miesiąca danego roku 
akademickiego, w którym studenci rozpoczynają studia.

§8.

Termin rozpoczęcia zapisów na seminaria dla studentów kierunku prawo służb mundurowych 
wyznaczany jest w okresie pierwszego miesiąca danego roku akademickiego, w którym studenci 
rozpoczynają 3. semestr studiów.

§9.

Termin rozpoczęcia zapisów na seminaria dla studentów kierunku prawo Internetu i ochrony 
informacji wyznaczany jest w okresie pierwszego miesiąca danego roku akademickiego, w którym 
studenci rozpoczynają 3. semestr studiów.

§10.

Termin rozpoczęcia zapisów na seminaria dla studentów kierunku prawo medyczne wyznaczany 
jest w okresie 6 tygodni poprzedzających sesję egzaminacyjną na 2. semestrze studiów.

§11.

Termin rozpoczęcia zapisów na seminaria dla studentów kierunku prawo ochrony zasobów 
naturalnych wyznaczany jest w okresie pierwszego miesiąca danego roku akademickiego, w którym 
studenci rozpoczynają 3. semestr studiów.

§12.

Termin rozpoczęcia zapisów na seminaria dla studentów kierunku prawo transportowe i 
ubezpieczeń transportowych wyznaczany jest w okresie 6 tygodni poprzedzających sesję 
egzaminacyjną na 1. semestrze studiów.

§13.

Dokładne terminy dokonywania zapisów na seminaria, na dany rok akademicki dla poszczególnych 
kierunków i trybów studiów, określa dziekan Wydziału.

§14.

Limity obowiązujące na seminariach u poszczególnych promotorów określa zarządzenie Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup 
studenckich.

§15.

1. Przypisanie studenta kierunku prawo do określonego promotora jest wypadkową dwóch 
wartości:

1) liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) średniej arytmetycznej ocen obliczonej ze średnich rocznych za I i II rok studiów oraz
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średniej semestralnej za 5. semestr studiów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym 
o przypisaniu do promotora będzie wyższa średnia za ostatni okres studiów (tj. albo średnia za 5. 
semestr, a jeżeli średnia za 5. semestr będzie taka sama — odpowiednio: średnia roczna za II, a 
następnie za I rok studiów).

§16.

1. Przypisanie studenta kierunku administracja pierwszego stopnia do określonego promotora jest 
wypadkową dwóch wartości:

l)liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) średniej arytmetycznej ocen, obliczonej ze średniej rocznej za I rok studiów oraz 
średniej semestralnej za 3. semestr studiów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym 
o przypisaniu do promotora będzie wyższa średnia za ostatni okres studiów (tj. albo średnia za III 
semestr, a jeżeli średnia za 3. III semestr będzie taka sama - średnia roczna za I rok studiów).

§17.

1. Przypisanie studenta kierunku administracja drugiego stopnia do określonego promotora jest 
wypadkową dwóch wartości:

1) liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) liczby punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową i w postępowaniu rekrutacyjnym będzie miało taką samą liczbę punktów, 
kryterium decydującym o przypisaniu do promotora będzie wyższa ocena na dyplomie ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia, a następnie - w przypadku takiej samej oceny na dyplomie 
-wyższa średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia (dyplom studiów oraz średnia 
z przebiegu studiów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

§18.

1. Przypisanie studenta kierunku prawo służb mundurowych pierwszego stopnia do określonego 
promotora jest wypadkową dwóch wartości:

1) liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) średniej arytmetycznej ocen, obliczonej ze średniej rocznej za I rok studiów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym 
o przypisaniu do promotora będzie wyższa średnia za ostatni okres studiów (tj. średnia za 2. 
semestr, a jeżeli średnia za 2. semestr będzie taka sama - średnia za 1. semestr).
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§19.

1. Przypisanie studenta kierunku prawo Internetu i ochrony informacji pierwszego stopnia do 
określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości:

1) liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) średniej arytmetycznej ocen, obliczonej ze średniej rocznej za I rok studiów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym 
o przypisaniu do promotora będzie wyższa średnia za ostatni okres studiów (tj. średnia za 2. 
semestr, a jeżeli średnia za 2. semestr będzie taka sama - średnia za 1. semestr).

§20.

1. Przypisanie studenta kierunku prawo medyczne drugiego stopnia do określonego promotora jest 
wypadkową dwóch wartości:

1) liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) średniej arytmetycznej ocen obliczonej za 1. semestr studiów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym 
o przypisaniu do promotora będzie wyższa liczba punktów otrzymanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

§21.

1. Przypisanie studenta kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych pierwszego stopnia do 
określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości:

1) liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) średniej arytmetycznej ocen, obliczonej ze średniej rocznej za I rok studiów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym 
o przypisaniu do promotora będzie wyższa średnia za ostatni okres studiów (tj. średnia za 2. 
semestr, a jeżeli średnia za 2. semestr będzie taka sama - średnia za 1. semestr).

§22.

Przypisanie studenta kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych drugiego stopnia 
do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości:

1) liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
2) liczby punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą 
liczbę porządkową i w postępowaniu rekrutacyjnym będzie miało taką samą liczbę punktów, 
kryterium decydującym o przypisaniu do promotora będzie wyższa ocena na dyplomie ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia, a następnie - w przypadku takiej samej oceny na dyplomie 
— wyższa średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia (dyplom studiów oraz średnia 
z przebiegu studiów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
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Studenci, którzy do czasu zakończenia zapisów na seminaria nie zapiszą się do żadnego promotora, 
zostaną po tym terminie zapisani z urzędu przez pracowników Sekcji ds. Studenckich do tych 
promotorów, u których zostaną wolne miejsca.

§24.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zapisów na seminaria sprawują pracownicy Sekcji ds. 
Kształcenia.

§25.

Traci moc zarządzenie nr 51/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.

§26.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego

drhab. 'Ewelina Cała-Wacinkiewic^prof. US
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