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Regulamin deklarowania
przedmiotów i zapisu na zajęcia
1.

Zgodnie z Regulaminem Studiów §5 pkt 16 Student ma prawo i obowiązek do udziału w aktualnie
prowadzonych, a dotychczas niezaliczonych zajęciach obowiązkowych modułów kształcenia oraz
wybranych przez niego modułów obieralnych umieszczonych w programie jego kształcenia na etapach
studiowania, na który student jest zarejestrowany. Prawo to może być ograniczone dla przedmiotów
obieralnych z uwagi na limity miejsc na przedmiotach lub ich nieuruchomienie.
2. Student ma obowiązek zadeklarowania, które z modułów kształcenia (przedmiotów) będzie studiował w
kolejnym semestrze. Obowiązek ten jest realizowany przez złożenie przez Studenta w systemie iSOD
deklaracji na przedmioty w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Dziekana w Kalendarzu
Dziekanatu. Terminy składania deklaracji oraz terminy ich korygowania podaje Dziekan przed okresem
rejestracji na kolejny semestr.
3. Student ma prawo do uczestnictwa i zaliczania tylko tych zajęć, które wchodzą w skład przedmiotów, na
które złożył deklarację i na które został zapisany.
4. Niezłożenie przez Studenta deklaracji w terminie lub złożenie deklaracji pustej oznacza, że student
w semestrze, którego dotyczy deklaracja, rezygnuje z prawa do uczestniczenia w zajęciach i nie będzie
dopuszczony do zajęć ani ich zaliczania.
5. Złożenie deklaracji na przedmiot i uzyskanie zapisu na zajęcia z deklarowanego przedmiotu oznaczają
obowiązek uczestnictwa w tych zajęciach i uzyskania ich zaliczenia. W wypadku niezaliczenia przedmiotu
w semestrze, którego dotyczyła deklaracja, Student ma obowiązek powtórnego uczestnictwa w zajęciach
przedmiotu w czasie jego kolejnej edycji. Złożone deklaracje rodzą skutki finansowe określone decyzją
Rektora PW w sprawie czesnego za kursy i inne formy kształcenia w danym roku akademickim.
6. Na pisemny wniosek Studenta Dziekan może zwolnić Studenta z obowiązku, o którym mowa w pkt 5,
jeśli nastąpiła zmiana programu kształcenia, powtarzanie dotyczy przedmiotu obieralnego lub wystąpiła
inna uzasadniona przesłanka.
7. Student ma prawo do złożenia korekty deklaracji zapisu na przedmioty samodzielnie w systemie iSOD
lub na odpowiednim druku podaniem do Dziekana w nieprzekraczalnych terminach podanych przez
Dziekana. Po terminie zamknięcia rozpatrywania korekt deklaracji, złożone deklaracje nie podlegają
zmianie i rodzą obowiązek, o którym mowa w pkt 5.
8. W szczególnych uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na korektę deklaracji
Studenta w dowolnym czasie.
9. Po złożeniu deklaracji przez Studenta następuje jej rozpatrzenie oraz ewentualny zapis na Przedmiot.
Zapis jest uzależniony od spełnienia warunków rejestracji Studenta, zgodności z jego programem
kształcenia, tokiem studiów itp. Uzyskanie zapisu na przedmiot uprawnia studenta do uczestnictwa w
zajęciach kursu danego przedmiotu.
10. Zapis na zajęcia kursu danego przedmiotu dokonywany jest automatycznie na podstawie przynależności
Studenta do grupy lub ręcznie przez pracowników dziekanatu. Student ma prawo do zmiany terminu
zajęć pod warunkiem wolnych miejsc w grupach i tylko do dnia podanego przez Dziekana jako koniec
samodzielnych korekt terminów zajęć. Wszelkie zmiany terminu zajęć po tej dacie wymagają zgody
prowadzących Zajęcia.
11. Udział w zajęciach z przedmiotów nie będących w bieżąco realizowanym programie studiów (np.
realizowanych awansem, z innych kierunków itp.) wymaga złożenia podania o dodanie przedmiotów do
deklaracji i uzyskania zgody Dziekana.
12. Sprawy nieopisane w niniejszych Zasadach reguluje Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej.
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