
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 
 

Ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest 12 lutego 2021 r. (piątek). 

W dniu 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) upływa termin składania w Dziekanacie podań dotyczących spraw 

związanych z decyzjami rejestracyjnymi. 

Do dnia 19 lutego 2021 r. (piątek) Dziekan dokonuje rejestracji.  

 

ZASADY REJESTRACJI  

1. Student otrzymuje rejestrację na kolejny semestr, jeżeli uzyska określoną liczbę punktów i spełni 

wymagania szczegółowe: 

Rejestracja  

na semestr 

Minimalna liczba punktów 

z semestru poprzedniego 

Minimalna łączna liczba punktów/ 

Wymagania szczegółowe 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

II 15 15 

IV 15 60  w tym zaliczony I sem. studiów 

VI  15 120 w tym zaliczony I – III sem. studiów 

VIII  15 180 w tym zaliczony I – V sem. studiów 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

II 20 20 

III 20 40 

2. Rejestrację studenta na kolejny semestr uniemożliwia: 

− nieuiszczenie opłat należnych Uczelni (w tym naliczonych odsetek ustawowych); informacja  

o wysokości wszystkich zaległości finansowych względem Uczelni jest widoczna po zalogowaniu  

w USOSweb w zakładce „Dla studentów” → „Rozliczenia”, 

− niezłożenie podań dotyczących spraw związanych z decyzjami rejestracyjnymi. 

3. Student jest zobowiązany sprawdzić oceny cząstkowe i oceny końcowe w USOSweb otrzymane 

w danym semestrze studiów i niezwłocznie wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące ocen 

z prowadzącymi zajęcia. 

4. Student VII semestru studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany złożyć w Dziekanacie 

oświadczenie o przyjęciu pracy dyplomowej do dnia 30 stycznia 2021 r. (sobota). Student może uzyskać 

zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty objęte 

programem studiów i praktykę oraz zdał egzamin z języka obcego. Podanie o przesunięcie terminu 

złożenia pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 stycznia 2021 r. (sobota). 

5. Student III semestru studiów drugiego stopnia jest zobowiązany złożyć w Dziekanacie oświadczenie 

o przyjęciu pracy dyplomowej do dnia 12 lutego 2021 r. (piątek). Student może uzyskać zgodę na 

przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty objęte 

programem studiów. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy należy złożyć w Dziekanacie do 

dnia 12 lutego 2021 r. (piątek). 

 

W okresie od dnia 13 lutego 2021 r. (sobota) do dnia 19 lutego 2021 r. (piątek) jest dopuszczalna jedynie 

komisyjna weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się. 

 

Wszystkie decyzje rejestracyjne zostaną ogłoszone do dnia 19 lutego 2021 r. (piątek). Ostateczny termin 

składania w Dziekanacie wyjaśnień przez osoby, w odniesieniu do których wstrzymano decyzje 

rejestracyjne, upływa z dniem 26 lutego 2021 r. (piątek). 

 

 


