Załącznik nr 1 do Decyzji nr 1/2021
Dziekana Wydziału Fizyki PW

Zasady zaliczenia semestru studiów i rejestracji na kolejny semestr studiowania
zaopiniowane przez Radę Wydziału 09 lutego 2021 r.
zgodne z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej
(uchwała 363/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r.)
określają warunki rejestracji począwszy od rejestracji na semestr letni roku akademickiego
2021/2022

1) Warunkiem studiowania na Wydziale Fizyki jest uzyskanie rejestracji na kolejny etap studiów.
Rejestracji dokonuje Dziekan w terminie określonym przez Rektora.
2) Podstawowym okresem rozliczeniowym (etapem studiów) jest semestr, po którym Dziekan
podejmuje decyzję o dopuszczeniu studenta do kontynuowania studiów lub o przystąpieniu do
egzaminu dyplomowego.
3) Student może uzyskać rejestrację na czas nie dłuższy niż dwa semestry ponad nominalny czas
trwania studiów. Do czasu tego nie wlicza się okresów urlopów.
4) Pełne wymagania rejestracyjne na dany semestr studiów są spełnione po uznaniu wszystkich
semestrów poprzedzających za zaliczone.
5) Zaliczenia semestru studiów dokonuje Dziekan w terminie rejestracji. Uzyskanie zaliczenia
semestru w innym terminie jest możliwe, o ile student przedstawi wymagane dokumenty.
6) Studentom, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 i później Wydział
zapewnia dostęp do dokumentacji przebiegu studiów oraz zaliczenia semestrów w formie
elektronicznej w systemie informatycznym Uczelni.
7) Semestry studiów zaliczane są kolejno. Zaliczenie semestru jest możliwe po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
a) zaliczenie wszystkich przedmiotów umieszczonych w nominalnym planie studiów na dany
semestr albo, jeśli student ma zatwierdzony indywidualny plan studiów (IPS), odpowiednio
wszystkich przedmiotów zadeklarowanych w IPS studenta;
b) zgromadzenie 30 punktów ECTS z przedmiotów określonych w punkcie 7a), nie wliczając
punktów za przedmioty powtarzane.
Punkty ECTS za praktyki zawodowe nie są wliczane do nominalnej liczby 30 punktów ECTS w
semestrze i nie są uwzględniane w łącznej liczbie punktów warunkującej zaliczenie semestru.
8) Rejestracji na kolejny semestr studiowania dokonuje się po spełnieniu łącznie następujących
warunków:
a) zgromadzenie na danym kierunku i poziomie studiów liczby punktów ECTS (z wyłączeniem
punktów za praktyki zawodowe) nie mniejszej niż określona w punkcie 9;
b) brak zaległości w zaliczeniu przedmiotów obowiązkowych przekraczającej dwa semestry
studiowania, chyba że nastąpiło takie przesunięcie danego przedmiotu w planie studiów,
które uniemożliwiło studentowi powtórne uczestniczenie w zajęciach z tego przedmiotu;
c) uiszczenie wszystkich opłat należnych Uczelni.

9) Minimalne liczby punktów ECTS zgromadzonych przez studenta od początku studiów na
danym kierunku i poziomie, konieczne do uzyskania rejestracji na dany semestr studiowania
wynoszą:
a) na studiach pierwszego stopnia:
•

15 punktów na semestr 2,

•

45 punktów na semestr 3,

•

60 punktów na semestr 4,

•

90 punktów na semestr 5,

•

105 punktów na semestr 6,

•

138 punktów na semestr 7,

•

162 punkty na semestr 8,

•

186 punktów na semestr 9.

b) na studiach drugiego stopnia:
•

12 punktów na semestr 2,

•

45 punktów na semestr 3,

•

65 punktów na semestr 4,

•

70 punktów na semestr 5 (dla studiów trzysemestralnych),

•

85 punktów na semestr 5 (dla studiów czterosemestralnych),

•

100 punktów na semestr 6 (dla studiów czterosemestralnych).

W wyjątkowych sytuacjach, przykładowo, gdy termin zaliczenia przedmiotów obowiązkowych
został przesunięty, podane wartości mogą ulec obniżeniu, przy czym minimalna liczba punktów
ECTS konieczna do rejestracji jest podana na początku okresu rejestracyjnego. Na pisemny
wniosek studenta Dziekan może udzielić rejestracji warunkowej na kolejny semestr studiowania
w przypadku, gdy student nie spełnia któregoś z warunków rejestracji określonych w punkcie
8. Podejmując decyzję o udzieleniu rejestracji warunkowej, Dziekan określa szczególne warunki,
które muszą zostać spełnione przez studenta, aby podczas następnego okresu rejestracyjnego
mógł się ponownie ubiegać o uzyskanie rejestracji. Student uzyskuje rejestrację warunkową po
złożeniu pisemnej akceptacji warunków wyznaczonych przez Dziekana.
11) Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich
przedmiotów zawartych w programie studiów danego poziomu kształcenia, kierunku i
specjalności lub w IPS studenta, jak również dostarczenie zaświadczenia o odbytych
obowiązkowych praktykach zawodowych.

Postanowienia końcowe i przejściowe
Niniejsze Zasady zaliczenia semestru studiów i rejestracji na kolejny semestr studiowania stosuje się łącznie
z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz innymi przepisami obowiązującymi w
Uczelni.
Studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 obowiązują Zasady
studiowania na Wydziale Fizyki PW uchwalone przez Radę Wydziału dnia 30 czerwca 2016 r.
Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2016/17 zobowiązani są do złożenia
w Dziekanacie indeksu i kart ocen z wpisami zaliczeń i egzaminów.

