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Zasady rejestracji studentów studiów stacjonarnych
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studentów Wydziału Elektrycznego obowiązuje punktowy system rejestracji z uwzględnieniem warunków
określonych w Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej.
Liczba punktów transferowych (ECTS) uzyskiwana w semestrze jest sumą punktów przyporządkowanych
poszczególnym przedmiotom zaliczanym w danym semestrze.
Pełne wymagania rejestracyjne oznaczają konieczność ́ zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych i
bloków obieralnych w danym semestrze oraz konieczność ́ uzyskania łącznej sumy punktów, określonej w
programie studiów dla wszystkich etapów poprzedzających.
Spełnienie pełnych wymagań́ rejestracyjnych określonych zarówno dla danego etapu studiów, jak też dla
wszystkich etapów poprzedzających, powoduje uznanie etapów poprzedzających za zaliczone.
Spełnienie minimalnych wymagań́ rejestracyjnych umożliwia rejestrację studenta na kolejny etap studiów.
Stwierdzenie braku postępów w nauce na podstawie niespełnienia przez studenta minimalnych wymagań́
rejestracyjnych stanowi podstawę ̨ do skreślenia z listy studentów.
Pełne i minimalne wymagania rejestracyjne dla każdego etapu studiów są określone w tabeli 1.

Tabela 1. Pełne i minimalne wymagania rejestracyjne na studiach stacjonarnych
Semestr
studiów

Warunki rejestracji
Pełne
Minimalne

(pkt ECTS skumulowane)

(minimalna liczba pkt ECTS)

Dopuszczalne braki
tylko z semestru

Wymagana rejestracja
po semestrze

Studia I stopnia
1
2
3
4
5
6
7/81

30
60

16
42

1
1 lub 2

120

96

3 lub 4

180
214/2441

164/1601

5 lub 6

Rejestracja
Rejestracja
--Rejestracja
--Rejestracja

1
1 lub 2

Rejestracja
Rejestracja

Studia II stopnia
1
2
3

30
60
90

18
42

8.

Student, który nie spełnia minimalnych wymagań rejestracyjnych może ubiegać się w szczególnych i dobrze
umotywowanych przypadkach o rejestrację na kolejny etap lub powtarzanie roku.
9. W wypadku powtarzania roku student musi zaliczyć wszystkie braki z poprzednich lat oraz uzyskać zaliczenia
wszystkich przedmiotów z powtarzanego roku.
10. Powtarzanie pierwszego roku na studiach pierwszego stopnia lub powtarzanie pierwszego semestru na
studiach drugiego stopnia nie jest możliwe.
11. Student, który nie spełnia minimalnych wymagań rejestracyjnych i nie złoży w terminie podanym
w kalendarzu dziekanatu podania o rejestrację lub podania o powtarzanie roku lub podania o przedłużenie
terminu złożenia pracy dyplomowej zostaje skreślony z listy studentów.
12. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie reguluje Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej.
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dla studiów w języku angielskim
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