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Zasady wznawiania studiów, w tym wznawiania na obronę pracy dyplomowej reguluje §18 Regulaminu
Studiów w Politechnice Warszawskiej.
O wznowienie na obronę może ubiegać się osoba, która została skreślona po ostatnim semestrze studiów.
Osoba wnioskująca o wznowienie studiów składa w dziekanacie wniosek o wznowienie na obronę na druku
PD_155 lub wniosek o wznowienie studiów na druku PD_156.
Terminy składania wniosków są podane w Kalendarzu dziekanatu dostępnym na stronie wydziału. Wnioski
składane po terminie nie są rozpatrywane.
Dziekan rozpatruje podanie i wyznacza w decyzji wstępnej egzamin sprawdzający i moduły kształcenia do
uzupełnienia oraz termin, do którego wnioskodawca ma obowiązek ich zaliczenie określany jako termin
ważności decyzji wstępnej.
W wypadku pozytywnego rozpatrzenia podania wnioskodawca uzyskuje dostęp do wydziałowego systemu
informatycznego iSOD.
W iSOD widoczna jest opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu oraz udział w przedmiotach
uzupełniających obliczona zgodnie z decyzją Rektora PW w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne
i inne formy kształcenia w danym roku akademickim
Wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 7 na konto i w terminie podanych
w systemie oraz niezwłocznego dostarczenia dowodu wpłaty do dziekanatu.
Po uzyskaniu dowodu wpłaty dziekanat przekazuje wnioskodawcy kopię decyzji wstępnej oraz dokonuje
zapisu na zajęcia i w protokole.
Po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu zaliczenia egzaminator lub prowadzący zajęcia wpisuje ocenę do protokołu
przedmiotu, a dziekanat uzupełnia kartę wznowienia.
Po spełnieniu warunków określonych w decyzji wstępnej dziekan podejmuje ostateczną decyzję
o wznowieniu.
W wypadku niespełnienia do dnia ważności decyzji wstępnej warunków określonych w decyzji wstępnej
dziekan nie wyraża zgody na wznowienie i zamyka procedurę.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2017 roku
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