
Zasady rejestracji studentów na studiach stacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia 

na Wydziale Chemicznym 

w roku akad. 2022/2023 

 
 

1. Student jest rejestrowany na kolejny etap studiów (semestr studiów), jeśli spełni następujące warunki:  

- uzyska wymaganą liczbę punktów ECTS,  

- jego zaległości w zaliczeniu przedmiotów nie przekraczają jednego roku studiów,  

- uiści wszystkie opłaty związane z odbywaniem studiów na zasadach i w wysokości określonej przez    

wewnętrzne akty prawne Uczelni.  

 

 

2. Na studiach I stopnia okresem rozliczeniowym na I roku jest semestr. Na II, III roku okresem rozliczeniowym 

jest rok. 

 

3.. Na studiach II stopnia okresem rozliczeniowym jest semestr.  

 

4. Student studiów stacjonarnych I i II stopnia może uzyskać rejestrację na czas nie dłuższy niż jeden rok ponad 

nominalny czas trwania studiów (do tego czasu nie wlicza się okresów urlopów).  

  

5. Student studiów stacjonarnych I stopnia nie może powtarzać pierwszego roku studiów.oraz student studiów 

stacjonarnych II stopnia nie może powtarzać pierwszego semestru.  

 

 

-Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów po semestrze I i II na studiach I stopnia powoduje skreślenie z 

listy studentów 

-Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów po semestrze I  na studiach II stopnia powoduje skreślenie z 

listy studentów 

 

 

6. Szczegółowe wymagania rejestracyjne 

 

 

 

7-semestralne studia stacjonarne  pierwszego stopnia 

 
 

Semestr studiów  Minimalna łączna liczba 

punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać  

po semestrze studiów  

Wymagania szczegółowe 

rejestracji  

na kolejny semestr studiów  

I  21 -  

II  48 -  

III, IV 108 Do rejestracji na sem.5 

wymagane jest zaliczenie I roku 

(60 ECTS) 

V, VI 174 Do rejestracji na sem.7 

wymagane jest zaliczenie I i II  

roku (120 ECTS) 

VII  210 + 4 ECTS za praktyki Zaliczenie „Przygotowania 

pracy inżynierskiej”  wpisywane 

jest do USOS-a po wgraniu 

przez studenta pracy 

dyplomowej do APD i 

zgłoszenia tego do dziekanatu 



3-semestralne studia stacjonarne  drugiego stopnia  
 

Semestr studiów  Minimalna łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać po semestrze studiów  

I 24 

II 50 

III 90 

 

4-semestralne studia stacjonarne  drugiego stopnia  

 
 

Semestr studiów  Minimalna łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać po semestrze studiów  

I 30 

II 54 

III 80 

IV 120 

 
7. W terminie podanym w harmonogramie rejestracji na semestr zimowy/letni danego roku akademickiego student jest 

zobowiązany:   

-  złożyć podania dotyczące spraw związanych z decyzjami rejestracyjnymi,  

-  sprawdzić oceny cząstkowe i oceny końcowe w systemie USOS otrzymane w danym semestrze studiów.  

 

8. Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie przedmiotu. W wyniku 

zaliczenia przedmiotu student uzyskuje liczbę punktów ECTS przypisaną do tego przedmiotu.  

 

9. Niezaliczenie przedmiotu w danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć dydaktycznych z 

przedmiotu, czyli ponownej realizacji przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotu aktualnie prowadzonego z katalogu 

przedmiotów obieralnych, do którego jest przypisany niezaliczony przedmiot obieralny. Powtarzanie zajęć 

dydaktycznych z przedmiotu powoduje konieczność wniesienia opłaty na zasadach i w wysokości określonej przez 

wewnętrzne akty prawne Uczelni.  

 

10. W przypadku gdy w ramach powtarzanego przedmiotu są realizowane zajęcia dydaktyczne różnego typu, student 

może zostać zwolniony z obowiązku powtarzania niektórych zajęć dydaktycznych, dla których efekty uczenia się 

zweryfikowano pozytywnie. Warunki zwolnienia z obowiązku powtarzania zajęć dydaktycznych określa regulamin 

przedmiotu.  

 


