ZASADY REJESTRACJI STUDENTÓW
na kolejne lata studiów inżynierskich w roku akademickim 2005/2006
1. Najpóźniej do dnia 19.09.2005 wszyscy studenci muszą złożyć w dziekanacie indeks i karty egzaminacyjne z semestrów zimowego i letniego 2004/05 (wraz z kartami egzaminów poprawkowych i warunkowych, jeśli były one pobierane w ciągu roku) z wpisanymi wszystkimi ocenami uzyskanymi w ciągu
całego roku akademickiego. Studenci, którzy zgodnie z wymaganiami rejestracji semestralnej złożyli
wcześniej karty egzaminacyjne z semestru zimowego dokumentują tylko zaliczenia z semestru letniego.
2. Studenci, którzy do dnia 15.07.2005 uzyskali oceny co najmniej dostateczne ze wszystkich jednostek
programowych (egzaminów, zaliczeń wykładów i ćwiczeń) objętych programem studiów w roku
akademickim 2004/05 zobowiązani są do złożenia indeksu i kart egzaminacyjnych z wpisanymi wszystkimi
ocenami do dnia 30.07.2005 (patrz §12 Regulaminu Studiów WSISiZ).
3. Warunkiem koniecznym uzyskania rejestracji na kolejny rok studiów jest złożenie w dziekanacie
wymienionych w p. 1 dokumentów. Student, który nie złoży wymaganych dokumentów w podanym
terminie nie będzie miał przydziału do grup zajęciowych i prawa uczęszczania na zajęcia dydaktyczne, co
stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
4. Student uzyskuje rejestrację na kolejny rok studiów, jeśli posiada oceny co najmniej dostateczne ze
wszystkich jednostek programowych (egzaminów, zaliczeń wykładów i ćwiczeń) objętych programem
studiów w roku akademickim 2004/05, udokumentowane wpisami w indeksie i na kartach egzaminacyjnych. Do wymaganych wpisów zalicza się także warunki z lat poprzednich.
5. Student, który nie ma kompletu ocen co najmniej dostatecznych może uzyskać rejestrację warunkową,
jeśli liczba ocen niedostatecznych i braków ocen dla pojedynczych wpisów z całego roku akademickiego
nie przekracza w sumie 4. Do tej liczby wliczane są także niezaliczone warunki z lat poprzednich.
Jeśli podane wymagania są spełnione, to złożenie indeksu i kart egzaminacyjnych w dziekanacie do dnia
19.09.2005 r. jest równoznaczne z prośbą studenta o rejestrację warunkową oraz zgodą na obowiązujące
zasady kontynuowania studiów.
W przypadku warunkowej rejestracji studenta wszystkie niezaliczone jednostki programowe z lat
poprzednich są traktowane jako uzupełnienie jego programu studiów, a to oznacza konieczność uzyskania
dla nich indywidualnych przydziałów do jednostek zajęciowych.
Niedotrzymanie warunków podanych w p. 1 uniemożliwia uzyskanie rejestracji warunkowej.
6. Student, który spełnia podane w p. 1, 5 i 9 warunki uzyskania rejestracji warunkowej, może złożyć podanie
o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego w celu zdania jednego wybranego egzaminu lub zaliczenia
wykładu. Podanie o egzamin komisyjny musi być złożone do dnia 19.09.2005. Podania złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu komisyjnego jest wniesienie
opłaty w wysokości 80,- zł.
Egzamin komisyjny nie może być organizowany w celu zaliczania ćwiczeń lub laboratorium.
Dla przedmiotów, w których wykładowi towarzyszą ćwiczenia lub laboratoria warunkiem dopuszczenia do
egzaminu komisyjnego jest ich zaliczenie.
7. Student, który nie ma kompletu ocen co najmniej dostatecznych a liczba jego ocen niedostatecznych i
braków ocen dla pojedynczych wpisów wynosi w sumie 5 lub więcej (wliczając nie zaliczone warunki z lat
poprzednich), może złożyć podanie o powtarzanie roku akademickiego na przyjętych w WSISiZ zasadach,
pod warunkiem, że nie będzie to rejestracja po raz trzeci na tym samym roku studiów (tzn. nie można dwa
razy powtarzać tego samego roku studiów).
Termin składania podań o powtarzanie roku upływa 19.09.2005. Niezłożenie podania o powtarzanie roku
w podanym terminie oznacza rezygnację z kontynuowania studiów.
Student spełniający warunki dla uzyskania rejestracji warunkowej także może złożyć podanie o
powtarzanie roku. Termin składania takich podań upływa 19.09.2005.
8. Powtórna rejestracja na tym samym roku studiów następuje wyłącznie na podstawie zgody Dziekana.
9. Warunkiem uzyskania rejestracji (także warunkowej) na kolejny rok studiów, dopuszczenia do egzaminu
komisyjnego lub złożenia podania o powtarzanie roku studiów jest uregulowanie czesnego za poprzedni
semestr i wniesienie pierwszej raty czesnego za semestr zimowy w przewidzianym terminie do 10.09.2005
(patrz §12 Regulaminu Studiów WSISiZ).
10. Nieuzyskanie rejestracji na kolejny rok studiów lub zgody na powtarzanie roku powoduje skreślenie z listy
studentów.
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