
RAPORT (przykład) 

Wykorzystanie Systemu Punktowego w procesie monitorowania 

procesu dydaktycznego w roku 2009/2010 

 

Ustalenie zasad rejestracji na kolejne okresy rozliczeniowe oraz ustalenie deficytu 

punktowego. 

Określenie warunków zapewnienia mobilności pionowej. Określenie wymagań programowych 

przy zmianie kierunku studiów. Przegląd zasad w zakresie przenoszenia studentów 

i wznawiania studiów. 

 

ZASADY REJESTRACJI ORAZ DEFICYT PUNKTOWY 

Zasady rejestracji na kolejne semestry oraz deficyt punktowy określa Regulamin studiów na 

Wydziale Chemicznym PW na kierunkach Technologia Chemiczna i Biotechnologia 

uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 29.09.2009. 

Miarą postępów studenta w nauce jest liczba uzyskanych punktów kredytowych ECTS – 

nominalnie 30 punktów na semestr. Zasady rejestracji na kolejne semestry są następujące: 

a) studia 1-go stopnia 

1. Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. 

2. Okresem rozliczeniowym jest rok, a na pierwszym roku studiów semestr. 

3. Warunki rejestracji na kolejne semestry: 

a) Student musi uzyskać wymaganą liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą: 

 

kierunek Numer semestru Wymagana liczba punktów 

Technologia Chemiczna 

II 21 

III 48 

V 108 

VII 174 

Biotechnologia 

II 21 

III 48 

V 108 

VII 174 



b) Zaległości w zaliczaniu przedmiotów obowiązkowych nie mogą przekraczać jednego roku 

studiów. 

c) Uiszczenie wszystkich opłat należnych uczelni. 

4. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów po semestrze I i II powoduje skreślenie z listy 

studentów. 

5. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, uzyskanie 210 punktów, zaliczenie praktyk zawodowych, złożenie 

pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie inżynierskiego egzaminu 

dyplomowego. 

6. Student kończąc studia pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. 

b) studia 2-go stopnia 

1. Studia drugiego stopnia trwają 3 lub 4 semestry. 

2. W przypadku studiów trzysemestralnych podział na specjalności następuje na podstawie 

ocen ze studiów I stopnia a w przypadku studiów czterosemestralnych podział ten następuje 

po semestrze zerowym na podstawie średniej ważonej ze studiów I stopnia (80%) oraz ocen z 

przedmiotów semestru zerowego (20%). 

3. Okresem rozliczeniowym jest semestr. 

4. Warunki rejestracji: 

a) W przypadku studiów czterosemestralnych rejestracja na semestr I następuje po zaliczeniu 

wyznaczonych przez Dziekana przedmiotów uzupełniających w semestrze zerowym. 

b) Dla uzyskania rejestracji na następne semestry wymagana jest następująca liczba punktów: 

 

Rodzaj studiów Numer semestru Wymagana liczba punktów 

Technologia Chemiczna 
II 24 

III 50 

Biotechnologia 
II 24 

III 50 

c) Zaległości w zaliczaniu przedmiotów obowiązkowych nie mogą przekraczać jednego roku 

studiów. 

d) Uiszczenie wszystkich opłat należnych uczelni. 

5. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, uzyskanie 90 punktów, złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej 

oraz zdanie magisterskiego egzaminu dyplomowego 

6. Student kończąc studia drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. 



MOBILNOŚĆ PIONOWA 

a) Kierunek Biotechnologia 

Zasady przyjęć na studia II-go stopnia (mobilność pionowa) na Wydziale Chemicznym na 

kierunku Biotechnologia określa uchwała Rady Wydziału Chemicznego PW z dnia 

19.05.2009 i są one następujące: 

1. Wydział Chemiczny prowadzi stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biotechnologia: 

- 3-semestralne - dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunkach 

Biotechnologia i innych, jeśli różnice programowe nie przekraczają 40% wymiaru 

przedmiotów podstawowych i kierunkowych określonych w Standardach Kształcenia dla 

studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia. Przy wystąpieniu większych różnic 

programowych decyzje o dopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego 

podejmuje Dziekan. Dziekan może określić zakres niezbędnych uzupełnień programowych. 

- 4-semestralne – dla kandydatów: 

a) z tytułem zawodowym licencjata uzyskanym na kierunku Biotechnologia oraz licencjata 

lub magistra uzyskanych na kierunkach: Biochemia, Chemia, Farmacja i Biologia,  

b) z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunkach: Technologia Chemiczna, 

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Ochrona Środowiska i Inżynieria Środowiska, 

Braki programowe kandydatów, których uzupełnienie jest niezbędne do kontynuowania 

studiów II stopnia nie mogą przekraczać pracochłonności jednego semestru (30 punktów 

ECTS). 

2. Rekrutacje przeprowadza Komisja powołana przez Rade Wydziału Chemicznego, na 

podstawie regulaminu i harmonogramu zatwierdzonych przez Radę. 

3. Limit miejsc na studia 3-semestralne i 4-semestralne proponuje Rada Wydziału. Rada 

określa też liczbę miejsc na specjalnościach. 

Studia 3-semestralne: 

4. Rekrutacja odbywa się w zimowej przerwie semestralnej, a studia rozpoczynają się w 

semestrze letnim. 

5. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na 

tej podstawie ustala się listę rankingowa kandydatów. 

6. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji. Podział na specjalności 

następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej kandydatów. 

Studia 4-semestralne: 

7. Rekrutacja odbywa się po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej, a studia 

rozpoczynają się w semestrze zimowym. 

8. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. 

9. Pierwszy semestr studiów ma charakter uzupełniający (wyrównanie braków 

programowych). Semestr ten jest realizowany w formie studiów jednolitych lub 



indywidualnego toku studiów. Program tego semestru obejmuje przedmioty kierunkowe 

prowadzone na studiach pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia. Program następnych 

trzech semestrów pokrywa się z programem studiów 3-semestralnych. 

10. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji po pierwszym 

semestrze. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej, o 

której mowa w punkcie 6, przy czym w tym przypadku jest uwzględniana średnia ważona: 

ocen ze studiów pierwszego stopnia i ocen z przedmiotów na I semestrze studiów drugiego 

stopnia. 

 

b) Kierunek Technologia Chemiczna 

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia, kierunek Technologia Chemiczna, Wydział 

Chemiczny PW zostały przyjęte przez Radę Wydziału w dniu 21.04.2009 i obowiązują od 

roku akademickiego 2010/2011. 

1. Wydział Chemiczny prowadzi stacjonarne studia II st. na kierunku Technologia 

Chemiczna: 

- 3-semestralne - dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunku 

Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Chemia, Biotechnologia, 

Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa i innych, jeśli różnice programowe nie 

przekraczają 40% wymiaru przedmiotów podstawowych i kierunkowych określonych w 

Standardach Kształcenia dla studiów inżynierskich na kierunku Technologia Chemiczna. Przy 

wystąpieniu większych różnic programowych decyzje o dopuszczeniu kandydata do 

postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Dziekan. Dziekan może określić zakres 

niezbędnych uzupełnień programowych. 

- 4-semestralne – dla kandydatów – absolwentów innych studiów, w szczególności: 

- z tytułem zawodowym licencjata lub magistra uzyskanym na kierunku Chemia, 

Biotechnologia, Ochrona Środowiska i Farmacja, 

- z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na innych kierunkach studiów technicznych. 

Braki programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do kontynuowania studiów II stopnia 

nie mogą przekraczać pracochłonności jednego semestru (30 punktów ECTS). 

2. Rekrutacje przeprowadza Komisja powołana przez Rade Wydziału Chemicznego, na 

podstawie regulaminu i harmonogramu zatwierdzonych przez Rade. 

3. Limit miejsc na studia 3-semestralne i 4-semestralne proponuje Rada Wydziału. Rada 

określa też liczbę miejsc na specjalnościach. 

Studia 3-semestralne: 

4. Rekrutacja odbywa się w zimowej przerwie semestralnej, a studia rozpoczynają się w 

semestrze letnim. 



5. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na 

tej podstawie ustala się listę rankingowa kandydatów. Rada Wydziału może określić 
minimalna ocenę z studiów kwalifikującą na studia. 

6. W przypadku dużej liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego 

postępowania kwalifikacyjnego: oceny różnic programowych, rozmowy kwalifikacyjnej lub 

sprawdzianu kwalifikacyjnego, obejmującego treści podstawowe i kierunkowe studiów 

inżynierskich pierwszego stopnia, określone w Standardach Kształcenia dla kierunku 

Technologia Chemiczna. Lista rankingowa jest wtedy tworzona na podstawie średniej 

ważonej oceny za studiów i wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego. 

7. Z dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego zwolnienia są absolwenci studiów, 

posiadających akredytacje PKA, którzy uzyskali wynik za studiów przynajmniej 4,5. 

8. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji. Podział na specjalności 

następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej kandydatów. 

Studia 4-semestralne: 

9. Rekrutacja odbywa się po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej, a studia 

rozpoczynają się w semestrze zimowym. 

10. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na 

tej podstawie ustala się listę rankingową kandydatów. Rada Wydziału może określić 
minimalną ocenę ze studiów kwalifikującą na studia. 

11. Pierwszy semestr studiów ma charakter uzupełniający (wyrównanie braków 

programowych). Semestr ten jest realizowany w formie studiów jednolitych lub 

indywidualnego toku studiów. Program tego semestru obejmuje przedmioty kierunkowe 

prowadzone na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna. Program 

następnych trzech semestrów pokrywa się z programem studiów 3-semestralnych. 

12. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji po pierwszym 

semestrze. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej, 

utworzonej na podstawie średniej ważonej oceny ze studiów, o której mowa w punkcie 10 i 

ocen z przedmiotów na I semestrze studiów. 

ZASADY PRZENOSZENIA STUDENTÓW I WZNAWIANIA STUDIÓW 

Zasady przenoszenia studentów określa przedstawiony fragment Regulaminu Studiów w PW: 

„§ 15. Przeniesienia 

1. Student może przenieść się na inny wydział Politechniki Warszawskiej lub z innej uczelni 

do Politechniki Warszawskiej, w ramach tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, 

za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki 

wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale lub w uczelni, które opuszcza.  

2. O przeniesienie może się ubiegać student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok 

studiów.  



3. Student powinien uzupełnić braki wynikające z różnic programowych wynikających 

z przeniesienia. Wykaz różnic programowych i terminy ich uzupełnienia ustala dziekan.  

4. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie studenta ze studiów stacjonarnych na 

niestacjonarne i odwrotnie.” 

Wymagania programowe niezbędne przy zmianie kierunku studiów określone są przez 

standardy kształcenia dla danego kierunku kształcenia (tekst w załączeniu WCh1.1-

R2_załącznik_wymagania_progr.pdf). Decyzję podejmuje Dziekan na podstawie oceny 

zgodności treści z ww. standardami. 

 

Zasady wznawiania studiów określa przedstawiony fragment Regulaminu Studiów na 

Wydziale Chemicznym PW: 

20. Osoby które wznawiają studia lub ponownie zdają egzamin wstępny zachowują uzyskane 

uprzednio zaliczenia oraz zobowiązania (płatności za powtarzane zajęcia). 

21. W przypadku studenta wznawiającego studia, Dziekan określa semestr, na który zostaje 

on zarejestrowany. 

22. W sprawach nie uregulowanych w punktach 1-10 obowiązują zasady zawarte w 

„Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej” 

23. W szczególnych przypadkach decyzje regulaminowe podejmuje Dziekan. 

oraz fragment Regulaminu Studiów w PW: 

„§ 16. Wznowienie studiów  

1. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która je przerwała po zaliczeniu co 

najmniej pierwszego roku studiów.  

2. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień 

w przypadku skreślenia spowodowanego niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie lub 

niezdaniem egzaminu dyplomowego.  

3. W zależności od czasu przerwy w studiach, dziekan decyduje o uznaniu zaliczeń 

przedmiotów uzyskanych przed ich przerwaniem, wskazuje semestr od którego może nastąpić 

wznowienie studiów lub może odmówić ich wznowienia.  

4. Osoba wznawiająca studia jest zobowiązana zdać egzamin sprawdzający. Egzamin ten 

wyznacza dziekan spośród egzaminów zdanych już poprzednio. Dziekan może również 

wyznaczyć przedmioty do uzupełnienia. Wysokość opłat za zajęcia odbywane przed 

wznowieniem, ustala dziekan na podstawie zasad określonych w odpowiedniej decyzji 

Rektora. Egzamin sprawdzający oraz egzaminy i zaliczenia uzupełniające przeprowadzają 

nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez dziekana.  

5. Decyzję określającą warunki wznowienia studiów przez osoby, które zostały skreślone z 

powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego, podejmuje 

dziekan. Może on ustalić przedmioty uzupełniające oraz tryb ich zaliczania i zobowiązać do 



wykonania nowej pracy dyplomowej. Dziekan może również zwolnić studenta ze zdawania 

egzaminu sprawdzającego.”  

 

Sporządził:……………………                                                          

Data:…………………………..  

 

Zatwierdził:……………………… 

 


