
Uchwała nr 84/2016-2020 

Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w „Zasadach rejestracji studentów 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia 

na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii” 

 

 

 

Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, działając 

na podstawie §58 ust. 2 pkt 7 Statutu Politechniki Warszawskiej i § 14 ust. 1 Regulaminu 

studiów  

w Politechnice Warszawskiej, uchwala zmiany w „Zasadach rejestracji studentów na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii” (załącznik do Uchwały nr 254/2012-2016 RW BMiP 

PW z dnia 22 września 2015 r.). 

Ujednolicony tekst „Zasad rejestracji studentów na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa, 

Mechaniki i Petrochemii” stanowi załącznik do uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od rejestracji na semestr 

zimowy roku akademickiego 2018/2019. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady Wydziału 

 

 

 

 

dr Andrzej Pankowski 

Przewodniczący Rady Wydziału 

Dziekan Wydziału 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. zw. PW 

 



Załącznik do Uchwały nr 84/2016-2020  

Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  

Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 września 2017 r. 

 

ZASADY REJESTRACJI STUDENTÓW  

NA STUDIACH STACJONARNYCH  

I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH 

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA  

NA WYDZIALE BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII 

 

1.  Student jest rejestrowany na kolejny etap studiowania (semestr studiów), jeśli spełni 

następujące warunki: 

a. uzyska wymaganą liczbę punktów ECTS, 

b. jego zaległości w zaliczeniu przedmiotów nie przekraczają jednego roku studiów,  

c. uiści wszystkie opłaty należne Uczelni, określone w umowie o warunkach odpłatności 

za studia. 

2. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w semestrze studiów oraz 

minimalna łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać po semestrze studiów, a 

także wymagania szczegółowe rejestracji na semestr studiów oraz liczba punktów ECTS, 

którą student musi uzyskać, aby zaliczyć semestr studiów są następujące: 

a. siedmiosemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia:  

 

Semestr 

studiów 

Minimalna 

liczba  

punktów ECTS, 

którą student 

musi uzyskać  

w semestrze 

studiów 

Minimalna 

łączna liczba 

punktów ECTS, 

którą student 

musi uzyskać  

po semestrze 

studiów 

Wymagania szczegółowe rejestracji  

na semestr studiów 

Liczba punktów ECTS, 

którą student musi 

uzyskać, aby zaliczyć 

semestr studiów 

I 15 15  30 

II 15 30  60 

III 15 60  90 

IV 15 90 Zaliczony I semestr studiów 120 

V 15 120 Zaliczony I i II semestr studiów 150 

VI 15 150 Zaliczony I, II i III semestr studiów 180 

VII 30*) 210**) Zaliczony I, II, III i IV semestr studiów 210**) 
 *) 20 punktów ECTS – przedmioty w zakresie VII semestru studiów oraz 10 punktów ECTS – egzamin dyplomowy 
**) 200 punktów ECTS – przedmioty w zakresie I – VII semestru studiów oraz 10 punktów ECTS – egzamin dyplomowy 

b. ośmiosemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne pierwszego 

stopnia:  

 

Semestr 

studiów 

Minimalna 

liczba  

punktów ECTS, 

którą student 

musi uzyskać  

w semestrze 

studiów 

Minimalna 

łączna liczba 

punktów ECTS, 

którą student 

musi uzyskać  

po semestrze 

studiów 

Wymagania szczegółowe rejestracji  

na semestr studiów 

Liczba punktów ECTS, 

którą student musi 

uzyskać, aby zaliczyć 

semestr studiów 

I 15 15  30 

II 15 30  60 

III 15 60  90 

IV 15 90 Zaliczony I semestr studiów 120 

V 15 120 Zaliczony I i II semestr studiów 150 

VI 15 150 Zaliczony I, II i III semestr studiów 180 

VII 15 180 Zaliczony  I, II, III i IV semestr studiów 210 

VIII 30*) 240**) Zaliczony I, II, III, IV, V semestr studiów 240**) 
*) 20 punktów ECTS – przedmioty w zakresie VIII semestru studiów oraz 10 punktów ECTS – egzamin dyplomowy 
**) 230 punktów ECTS – przedmioty w zakresie I – VIII semestru studiów oraz 10 punktów ECTS – egzamin dyplomowy 

 

 

 

 

 



c. trzysemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia:  
 

Semestr 

studiów 

Minimalna 

liczba  

punktów ECTS, 

którą student 

musi uzyskać  

w semestrze 

studiów 

Minimalna 

łączna liczba 

punktów ECTS, 

którą student 

musi uzyskać  

po semestrze 

studiów 

Liczba punktów ECTS, 

którą student musi uzyskać, aby zaliczyć semestr studiów 

I 20 20 30 

II 20 40 60 

III 30*) 90**) 90**) 
*) 15 punktów ECTS – przedmioty w zakresie III semestru studiów oraz 15 punktów ECTS – egzamin dyplomowy 
**) 75 punktów ECTS – przedmioty w zakresie I – III semestru studiów oraz 15 punktów ECTS – egzamin dyplomowy 

 

3. Obowiązkiem studenta jest złożenie w terminie podanym w harmonogramie rejestracji na 

semestr zimowy/letni danego roku akademickiego:  

a. obowiązującej dokumentacji przebiegu studiów, zawierającej wszystkie wpisy, 

b. podań, dotyczących spraw związanych z decyzjami rejestracyjnymi. 

4. Wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych z przedmiotu, odbywane w jednym semestrze, 

podlegają łącznemu zaliczeniu, a ocena z przedmiotu jest wystawiana zgodnie z zasadami 

podanymi w regulaminie przedmiotu. W wyniku zaliczenia przedmiotu student uzyskuje liczbę 

punktów ECTS przypisaną temu przedmiotowi. 

5. Obowiązek powtórnego zaliczania przedmiotu lub wybranych zajęć dydaktycznych  

z przedmiotu może być nałożony na studenta skierowanego na powtarzanie semestru lub roku 

studiów, jeżeli efekty kształcenia dla przedmiotu uległy zmianie w wyniku określenia przez 

Radę Wydziału nowego programu kształcenia. 

6. Student ma obowiązek uczestnictwa w aktualnie prowadzonych, a dotychczas niezaliczonych 

zajęciach dydaktycznych z przedmiotów obowiązkowych oraz w aktualnie prowadzonych 

przedmiotach obieralnych z katalogu, do którego jest przypisany niezaliczony przedmiot 

obieralny, umieszczonych w planie semestrów niższych od tego, na który student jest 

zarejestrowany. 

7. Student studiów stacjonarnych może uzyskać rejestrację na czas nie dłuższy niż jeden rok 

ponad nominalny czas trwania studiów (do tego czasu nie wlicza się okresów urlopów 

długoterminowych). 

8. Student, który nie uzyska minimalnej liczby punktów ECTS w semestrze lub nie spełni 

szczegółowych wymagań rejestracji na kolejny semestr, może być skierowany na powtarzanie 

semestru lub roku. 

9. Student studiów stacjonarnych nie może powtarzać pierwszego roku studiów pierwszego 

stopnia oraz pierwszego semestru studiów drugiego stopnia. 

10. Student studiów niestacjonarnych zaocznych nie może być skierowany na powtarzanie 

semestru bezpośrednio po powtarzaniu roku oraz na powtarzanie roku bezpośrednio po 

powtarzaniu semestru.  

11. Podczas powtarzania semestru lub roku student jest obowiązany uzyskać z powtarzanego 

semestru minimalną liczbę punktów ECTS wskazaną w tabelach w pkt  2 (bez konieczności 

zaliczenia powtarzanego semestru).  

12. Harmonogram rejestracji na semestr zimowy/letni danego roku akademickiego jest podawany 

do wiadomości na co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem sesji letniej/zimowej przez 

Dziekana.  

 

Sekretarz Rady Wydziału 

 

 

 

 

 

dr Andrzej Pankowski 

Przewodniczący Rady Wydziału 

Dziekan Wydziału 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. zw. PW 

 


