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SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA KOLEJNE SEMESTRY  

NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) 

i studia magisterskie (drugiego stopnia) 

 

§1 

 

1. Niniejsze szczegółowe zasady rejestracji na kolejne semestry są uzupełnieniem 

„Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice 

Gdańskiej”, (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr nr 55/2017/XXIV z 15 

marca 2017r.), zgodnie z §18 ust. 6. 

 

§2 

 
1. Rejestracja studenta na następne semestry następuje na podstawie jego postępów 

w nauce, mierzonych poprzez liczbę uzyskanych punktów ECTS. 

2. Studenci, którzy zakończyli semestr z zerowym długiem punktowym ECTS są 

zapisywani na kolejny semestr automatycznie. 

3. Podstawą rejestracji warunkowej (z długiem punktowym ECTS) na kolejny 

semestr jest złożenie w Dziekanacie Wydziału ILiŚ wniosku o rejestrację 

opatrzonego własnoręcznym podpisem w  regulaminowym  terminie (określonym  

przez  Rektora  PG  w  zarządzeniu dot. organizacji  roku akademickiego). 

4. W uzasadnionych przypadkach indywidualnych (np. choroba potwierdzona 

zwolnieniem lekarskim) dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu 

złożenia wniosku o rejestrację. 

5. Warunkiem rejestracji na kolejne semestry jest rozmiar długu punktowego 

nieprzekraczający 12  punktów  ECTS,  który  nie  zawiera  punktów  związanych  

z  ponownym  powtarzaniem niezaliczonych przedmiotów.  

6. Student, który posiada dług punktowy  w zakresie powyżej 12 punktów do 16 

punktów ECTS, może zostać skierowany na powtarzanie semestru lub na przerwę 

przed powtarzaniem semestru.  
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7. Student, który posiada dług punktowy przekraczający 16 punktów ECTS, może 

zostać skreślony z listy studentów.  

8. Dług punktowy związany z niezaliczeniem przedmiotów z danego semestru 

powinien być usunięty w ciągu jednego roku. Jeżeli student nie spełni tego 

warunku, to dziekan podejmuje decyzję o rejestracji studenta na niezaliczony 

semestr lub o skierowaniu na przerwę przed powtarzaniem  semestru lub o 

skreśleniu z listy studentów, w zależności od rozmiaru długu punktowego i liczby 

powtarzanych ponownie lub wielokrotnie niezaliczonych przedmiotów.  

9. Student, który był rejestrowany trzy razy na dany semestr i nie uzyskał zaliczenia 

może zostać skreślony z listy studentów z powodu braku postępów w nauce. 

 

§3 

 

1. Po powrocie ze studiów za granicą student jest rejestrowany na semestr, który 

wynika z liczby uzyskanych do tej pory punktów ECTS (wg zasady 30 punktów 

ECTS na semestr). Do tej liczby wlicza się punkty ECTS uzyskane na uczelni 

zagranicznej. W przypadku uzyskania na uczelni zagranicznej liczby punktów 

ECTS mniejszej niż 30, warunkiem wpisu na kolejny semestr jest dług nie 

przekraczający 12 punktów ECTS. 

2. Warunkiem zaliczenia punktów ECTS uzyskanych na uczelni zagranicznej jest 

przedstawienie wykazu zaliczeń (Transcript of Records) zgodnego z 

zatwierdzonym uprzednio przez dziekana planem studiowania (Learning 

Agreement). 

 

§4 

 

1. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

 


