
KOMUNIKAT 
Prodziekana ds. kształcenia i studentów 

z dnia 18.10.2021 r. 
 
 

w sprawie zasad odbywania kształcenia na jednolitych studiach magisterskich kierunku prawo 
realizowanych w trybie niestacjonarnym 

 
 
Z powołaniem na dyspozycję § 25 ust. 6 w związku z § 29 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu studiów  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, stanowiącym Załącznik do uchwały nr 108 Senatu UŚ z dnia 27 

kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 

określa się zasady odbywania kształcenia na jednolitych studiach magisterskich kierunku prawo 

realizowanych w trybie niestacjonarnym: 

 

§ 1. 

1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi jednolite studia 

magisterskie kierunek prawo w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

2. Kształcenie na studiach niestacjonarnych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest w dwóch 

grupach wykładowo-ćwiczeniowych: tzw. piątkowej odbywającej kształcenie w dni 

powszednie (w piątki) oraz tzw. sobotnio-niedzielnej odbywającej kształcenie w dni wolne od 

pracy (soboty i niedziele). 

§ 2. 

1. Przyjmuje się zasadę zobowiązującą studenta niestacjonarnych jednolitych studiów 

magisterskich kierunku prawo do wyboru jednej z grup wykładowych, o których mowa w § 1. 

ust. 2, a następnie odbywania całości kształcenia w jednej, wybranej przez siebie grupie 

wykładowo-ćwiczeniowej w trakcie całego semestru, tj. odpowiednio tzw. piątkowej lub tzw. 

sobotnio-niedzielnej. 

2. Student, który: 

1) uzyskał zaliczenie danego semestru i może kontynuować na wyższym semestrze, 

2) który  nie  uzyskał  zaliczenia  semestru i został skierowany odpowiednio na  powtarzanie  

modułu  lub  modułów  z  warunkowym  wpisem  na następny  semestr lub na powtarzanie 

semestru jest uprawniony do dokonania zmiany grupy wykładowo-ćwiczeniowej, w której 

dotychczas odbywał kształcenie. 

3. W przypadku zmiany grupy wykładowej, o której mowa w ust. 2, po zakończonym semestrze 

student zobowiązany jest kontynuować kształcenie w całości w nowo wybranej grupie 

wykładowo-ćwiczeniowej, a zatem w zakresie zarówno programu kształcenia przewidzianego 

dla danego semestru studiów, na który uzyskał wpis, jak również i w odniesieniu do 

powtarzania modułu lub modułów oraz powtarzania semestru. 

§ 3. 

Zasady określone w Komunikacie znajdują zastosowanie z dniem ogłoszenia. 

 

Dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ 

   Prodziekan ds. kształcenia i studentów 


