
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii 
z dnia 23 września 2022 r. 

Nr 5/IX/2022 
w sprawie zasad zapisu do grupy seminaryjnej 

na pierwszym roku studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna 
 
Działając na podstawie § 43 ust. 6 punkty 2, 9 i 17 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, po przeprowadzeniu konsultacji z Instytutową Radą 
Samorządu Studenckiego, Dyrektor Instytutu zarządza, co następuje: 
 

§ 1. 
Wprowadza się następujące zasady zapisów do grup seminaryjnych na 1 roku studiów 
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna: 

1. Obowiązuje limit studentów w grupie seminaryjnej - od 8 do 14 osób, chyba że Dyrektor 
Instytutu po uzgodnieniu z osobą prowadzącą seminarium wskaże inny górny limit. 

2. W wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu terminie i w sposób określony przez Dyrektora 
Instytutu student zgłasza chęć udziału w określonym seminarium, jak również podaje 
średnią swoich ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 
Student może również wskazać seminarium, w którym chce wziąć udział, jeśli nie zostanie 
zapisany na seminarium wskazane jako pierwsze. W przypadku braku zgłoszenia 
w wyznaczonym terminie i we wskazany sposób student jest zapisywany do grupy, w której 
są wolne miejsca, zgodnie ze wskazaniem Dyrektora Instytutu. 

3. W przypadku, gdy chęć udziału w danym seminarium zgłosi więcej niż 14 osób, o zapisie 
będzie decydować wyższa średnia ocen studenta ze studiów pierwszego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich. W przypadku, gdy na liście ustalonej zgodnie 
z zasadą wyrażoną w pierwszym zdaniu, na ostatnim (14) miejscu będą znajdować się dwie 
lub więcej osób, o zapisie do grupy zdecyduje osoba prowadząca zajęcia po rozmowie 
z zainteresowanymi studentami 

4. Osoba, która zgłosiła chęć udziału w danym seminarium, ale  z uwagi na średnią ocen 
nie została na nie zapisana, będzie uwzględniana na zasadach określonych w pkt 3 
w zapisach na seminarium, które wybrała w drugiej kolejności.  

5. Starosta roku lub wskazany przez niego student ściśle współpracuje z pracownikiem 
Instytutu w ww. procedurze, a w szczególności przy ustalaniu listy rankingowej, o której 
mowa w pkt 3 i 4. 

 

§ 2. 
Do zapisów do grup seminaryjnych na I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 
na kierunku ekonomia społeczna mają odpowiednie zastosowanie postanowienia zawarte w § 1 
zarządzenia. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


