
 
 

CEL 
 

Celem niniejszej procedury jest rejestracji studentów Wydziału Chemicznego 

Politechniki Gdańskiej na kolejny semestr w zależności od długu punktowego.  
 
OPIS POSTĘPOWANIA 
 

 

Rejestracja studenta na pierwszy semestr następuje na podstawie decyzji o przyjęciu na 
dane studia wyższe. Rejestracja na kolejny semestr odbywa się na podstawie ilości 
uzyskanych punktów ECTS. Punkty ECTS są przypisane każdemu przedmiotowi. 
 

Wszystkie   formy   zajęć   składające   się   na   przedmiot   wyodrębniony  w   planie 
studiów danego semestru podlegają łącznej ocenie. 
Suma punktów z niezaliczonych przedmiotów na wszystkich semestrach określana jest 
jako dług punktowy. 
 

 

1. Warunkiem rejestracji na kolejne semestry jest rozmiar długu punktowego 
nieprzekraczający 12 punktów, który nie zawiera punktów związanych  
z ponownym powtarzaniem niezaliczonych przedmiotów. 

 
2. Do 12 punktów rejestracja na kolejny semestr odbywa się „warunkowo” - braki 

powinny być nadrobione nie później niż po upływie dwóch kolejnych semestrów. 
Niespełnienie jednak tego warunku powoduje cofnięcie na niezaliczony semestr lub 
skreślenie z listy studentów. Rejestracja studentów z długiem punktowym  
mniejszym niż 12 na kolejny semestr odbywa się w sposób ''automatyczny'' - 
student nie musi składać żadnego wniosku o rejestrację. 

 
3. Dług punktowy zawierający się w przedziale 13-17 punktów powoduje cofnięcie na 

niższy semestr lub udzielnie urlopu w celu uzupełnienia zaległości w nauce lub 
skreślenie z listy studentów (dotyczy studentów I semestru). 

 
4. Student, który posiada dług punktowy przekraczający 12 punktów lub dług 

punktowy nieprzekraczający 12 punktów, ale zawierający punkty związane  
z ponownym powtarzaniem niezaliczonych przedmiotów, jest zobowiązany złożyć 
wniosek do dziekana o określenie jego rejestracji. Termin składania wniosków  
o rejestrację jest określony i ogłoszony w pierwszym dniu poprawkowej sesji 
egzaminacyjnej. 

 
5. Dług punktowy  przekraczający 18 punktów będzie podlegał indywidualnej decyzji 

dziekana, a kryterium decyzji będzie uzyskiwanie i udokumentowanie postępów  
w nauce. 

 
6. Dług punktowy powyżej 25 punktów powoduje skreślenie z listy studentów. 

 

 
Procedura nr 3 Data:2019-10-25 

REJESTRACJA STUDENTÓW NA SEMESTR Strona 1 z 1 



7. Dług punktowy związany z niezaliczeniem przedmiotów z danego semestru 
powinien być usunięty w ciągu jednego roku. 

 
8. W przypadku cofnięcia studenta na niższy semestr student może ubiegać się o zgodę 

na realizację niepełnego programu zajęć. W tym celu student musi złożyć podanie 
do dziekana o awans zawierające listę przedmiotów, na realizację których ma być 
wydana zgoda. Suma punktów ECTS przypisanych przedmiotom powtarzanym oraz 
tych realizowanych w formie awansu w danym semestrze nie może przekraczać 30. 
Ponadto nie udzielane są zgody na realizację przedmiotów specjalizacyjnych  
w formie awansu. Termin składania wniosków o awans jest określony i ogłoszony  
w pierwszym dniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Podania o awans złożone  
po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
9. Student uczestniczący w zajęciach z niezaliczonych przedmiotów wnosi opłaty 

zgodnie z umową. 
 
 



 


