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Załącznik  nr 1b 

do uchwały Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

nr 38/2016 z dnia 14.06.2016r  

 

 

Z A S A D Y 

studiowania i rejestracji  

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia - inżynierskich  

Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

kierunek: Ochrona Środowiska 

 

 

1. Zapisy na przedmioty i kontrola przebiegu studiów 

 Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska obsługa 

studiów odbywa się za pośrednictwem systemu USOS.  

 Student ma prawo do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotów etapu studiowania, na 

który jest zarejestrowany, oraz za zgodą dziekana, w zajęciach etapów wyższych niż 

ten. na którym student jest aktualnie zarejestrowany (awans). Odrabianie przedmiotów 

awansem zostało przewidziane dla tych studentów, którzy są w stanie studiować 

szybciej, niż wynikałoby to z normalnego trybu studiów. Przy udzielaniu zgody na 

realizacje przedmiotu awansem są brane pod uwagę następujące przesłanki: 

 są miejsca w grupach realizujących dany przedmiot, 

 student ma rejestrację warunkową z uwagi na brak zdanych egzaminów, a ma  

zaliczone pozostałe zajęcia projektowe, laboratoryjne, audytoryjne lub 

komputerowe. 

 Student jest obowiązany do udziału w aktualnie prowadzonych, a dotychczas 

niezaliczonych zajęciach z przedmiotów umieszczonych w programie kształcenia na 

etapach studiowania wcześniejszych od tego, na który student jest zarejestrowany.  

 Przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez dziekana student deklaruje 

przedmioty, które będzie studiował w danym semestrze. Deklaracja studiowania 

danego przedmiotu w semestrze odbywa się za pośrednictwem systemu USOS-web. 

 Przy zapisywaniu na przedmioty należy pamiętać o niezbędnej do rejestracji sumie 

punktów, zgodnie z pkt 2 niniejszego załącznika do Uchwały   

 Czynności wykonywane po zalogowaniu do USOS-web, takie jak deklaracja 

przedmiotów, mogą rodzić konsekwencje finansowe oraz administracyjne.  
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2. Rejestracja 

 Rejestrację na 2-gi semestr studiów I
 
stopnia otrzymuje student I roku, który uzyskał 

co najmniej 16 punktów. 

 Rejestrację na II-gi rok studiów I stopnia otrzymuje student I roku, który uzyskał co 

najmniej 40 punktów. 

 Rejestrację na III rok studiów I stopnia
 
otrzymuje student II-go roku, który uzyskał co 

najmniej 90 punktów i zaległość z I roku nie przekracza 1 przedmiotu o maksymalnej 

liczbie punktów 8 ects. 

 Rejestrację na IV rok studiów I
 
stopnia otrzymuje student III-go roku, który :uzyskał 

co najmniej 150 punktów i uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych znajdujących się w planie studiów I roku, zaległość z drugiego roku 

nie przekracza jednego przedmiotu o maksymalnej liczbie punktów 7 ects . 

 Ponowną rejestrację na III rok studiów I
 
stopnia  otrzymuje student III roku, który 

uzyskał co najmniej 135 punktów i zaległość z I roku nie przekracza 1 przedmiotu o 

maksymalnej liczbie punktów 8 ects. 

 Ponowną rejestrację na IV rok studiów I stopnia otrzymuje student IV roku, który 

uzyskał co najmniej 190 punktów i uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych znajdujących się w planie studiów I roku, zaległość z drugiego roku 

nie przekracza jednego przedmiotu o maksymalnej liczbie punktów 7 ects oraz  nie 

powtarzał III roku  

Student jest obowiązany do sprawdzenia informacji dotyczących przebiegu jego studiów 

w systemie informatycznym przed terminem rejestracji oraz niezwłocznego wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących wyników z prowadzącym zajęcia.  

Student, który nie spełni ww. warunków zostaje skreślony z listy studentów.  

3. Egzamin dyplomowy 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest  

 Spełnienie wymagań określonych w programie kształcenia, 

 Złożenie pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez kierującego pracą, 
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 Złożenie kompletnej dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem Dziekana w sprawie trybu 

składania i zakresu dokumentacji wymaganej przed wydaniem decyzji o 

dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego   

W sprawach nieuregulowanych w powyższych zasadach stosuje się Regulamin Studiów  

w Politechnice Warszawskiej. 

 


