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Załącznik nr 2 

do Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska  nr 59/2014 z dnia 21.10.2014r 

 

ZASADY 

studiowania i rejestracji dla studentów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 

Kierunek: Inżynieria Środowiska 
specjalność: Inżynieria Komunalna 

 
Nominalny czas trwania niestacjonarnych studiów drugiego stopnia zgodnie z Uchwałą Rady 
Wydziału nr 14 z dn. 22.05.2007r wynosi 2 lata. 

1. Student jest zobowiązany złożyć w Dziekanacie w terminie rejestracji kartę zaliczeń i 
egzaminów oraz indeks z uzyskanymi wpisami ocen. 
 

2. Rejestracja jest na podstawie rocznych osiągnięć studenta. 
 

3. Rejestrację na drugi rok studiów otrzymuje student pierwszego roku, który uzyskał  co 
najmniej 24 punkty. 
 

4. Warunkiem ukończenia studiów z tytułem zawodowym magistra inżyniera jest 
zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie 90 punktów oraz 
obrona pracy dyplomowej magisterskiej 

 
5. Student może otrzymać zezwolenie na powtarzanie każdego roku studiów. 

 
6. Warunkiem uzyskania rejestracji jest terminowe wniesienie opłaty za studia 

 w wysokości ustalonej decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej. 
 

7. Student, który nie uzyskał rejestracji na kolejny rok akademicki (semestr), zostaje 
skreślony z listy studentów. 

 
8. Student ma obowiązek powtórnego udziału (za odpowiednią odpłatnością zgodnie 

z obowiązującą decyzją Rektora PW) w nie zaliczonych zajęciach  
z przedmiotów obowiązkowych umieszczonych w planie semestrów niższych od tego, 
na który jest zarejestrowany. Powtarzanie zajęć dydaktycznych następuje wtedy, gdy 
student nie uzyskał ich zaliczenia przed początkiem okresu rejestracji. 
 

9. Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów. Warunkiem zaliczenia kolejnego 
semestru jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych umieszczonych 
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 w planie tego semestru oraz uzyskanie liczby punktów odpowiadającej ich sumie 
liczonej według planu od początku studiów. 
 

10. Student ma prawo do urlopu, którego forma określona jest w Regulaminie Studiów 
obowiązującym w Politechnice Warszawskiej. Udzielenie urlopu przedłuża nominalny 
czas studiów. 

 
11. Student zobowiązany jest złożyć magisterską pracę dyplomową do 15 września. 

Dziekan na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy 
dyplomowej, nie więcej niż o trzy miesiące. 

 
12. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zostaje 

skreślony z listy studentów. 
 

13. Wznowienie studiów przysługuje osobie, która je przerwała po zaliczeniu co najmniej 
pierwszego semestru studiów. Osoba wznawiająca studia jest zobowiązana zdać 
egzamin sprawdzający, który wyznacza Dziekan oraz uzupełnić brakujące zaliczenia 
 i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów. Wznowienie studiów wiąże 
się z uiszczeniem przez osobę wznawiającą studia opłat określonych w decyzji 
Rektora PW. Student, który wznowił studia na tym samym roku, na którym był 
zarejestrowany przed skreśleniem lub niższym, jest uznawany za powtarzającego rok 
studiów. 

 
14. Student może przenieść się z innej uczelni lub wydziału Politechniki Warszawskiej na 

Wydział Inżynierii Środowiska za zgodą Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska po 
uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału opuszczanego. O przeniesienie może się ubiegać 
student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy  semestr studiów. Student powinien 
uzupełnić braki wynikające z różnic programowych. Wykaz różnic programowych i 
terminy ich uzupełnienia ustala Dziekan.  

W sprawach nieuregulowanych w powyższych zasadach stosuje się Regulamin Studiów 
obowiązujących W Politechnice Warszawskiej,  

        

       Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 

              Prof.  nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga 

 


