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ZARZĄDZENIE NR 01/10/2016 

Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU   
PRODZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE 

EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI  
 

w sprawie szczegółowych zasad zapisów na seminaria dyplomowe na studiach 
realizowanych na Wydziale Prawa w Warszawie  

 
Na podstawie § 20 ust. 3 w zw. z §20 ust 4 pkt 4 Statutu Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa  
i Administracji w Warszawie w zw. z §1 pkt 2 Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa  
w Warszawie nr 1/03/2015 r. ustalam, co następuje.  

§1 

Niniejsze zarządzenie określa zasady zapisów studentów na seminaria dyplomowe na studiach 

na Wydziale Prawa w Warszawie realizowanych we wszystkich formach kształcenia. 

§2 

Zapisy na seminaria dyplomowe dokonują Studenci poprzez złożenie deklaracji o wyborze 

seminarium dyplomowego realizowanego w ramach danej Katedry. Termin rozpoczęcia 

przyjmowania deklaracji rozpoczyna się na 14 dni przed rozpoczęciem semestru, na którym 

przewidziane jest rozpoczęcie seminarium i upływa 14 dni po rozpoczęciu semestru, zgodnie  

z harmonogramem roku akademickiego.   

§3 

Student w deklaracji może wskazać osobę Promotora. Uczelnia zastrzega możliwość 

wyznaczenia innego Promotora w ramach Katedry albo skierowanie do innego Promotora 

przyporządkowanego do innej Katedry z powodów, o których mowa w §4. 

§ 4 
Jeden Promotor może prowadzić nie więcej niż 60 seminarzystów jednocześnie do momentu 
wypromowania. Dziekanaty zobowiązane są do stałej wymiany informacji o aktualnej liczbie 
seminarzystów przypisanych do danego Promotora. 

§6 
O przypisaniu do Katedr/Promotorów decyduje kolejność wpływu wniosków. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach Dziekan może zdecydować o przypisaniu studenta do innego 
Promotora. 

§7 
Student, który nie złożył w terminie deklaracji o wyborze seminarium dyplomowego wpisywany 
jest przez Dziekana z urzędu do Katedry i Promotora z uwzględnieniem postanowień §4.  
O przypisaniu informuje studenta właściwy Dziekanat, co nie jest decyzją w rozumieniu §6 ust 3 
pkt 3 Regulaminu Studiów, na co nie przysługuje odwołanie. 

§8 
Postanowienia niniejszego Zarządzenia mają zastosowanie do zapisów na seminaria dyplomowe 
począwszy od semestru 1/3 roku akademickiego 2016/2017 na okres bezterminowy,  
z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w §2 w zakresie semestru 1/3 roku akademickiego 
2016/2017. W semestrze 1/3 roku akademickiego 2016/2017 termin na złożenie deklaracji 
upływa 18 października 2016 r. 
 

 


