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Studia zaoczne

Ustalenia organizacyjne obowiązujące studentów III i IV roku
zaocznych studiów inżynierskich w 2005/2006 r.
(na podstawie Regulaminu Studiów Wieczorowych i Zaocznych PG)

Organizacja studiów

1. W trakcie  pierwszych zajęć  dydaktycznych osoby prowadzące zobowiązane są  przekazać studentom
szczegółową informację na temat programu danego przedmiotu, zasad jego zaliczenia oraz godzin kon-
sultacji dogodnych dla studentów. Zasady zaliczeń oraz godziny konsultacji prowadzący równocześnie
przekazują do dziekanatu.

2. Uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest  obowiązkowe. Uczestnictwo w ćwiczeniach,
zajęciach laboratoryjnych i  projektowych, seminariach,  pracowniach jest  kontrolowane przez prowa-
dzącego.

3. Reprezentantami  grupy  studenckiej  jest  starosta  grupy,  a  roku  starosta  roku,  wybierani  przez  ogół
studentów.

Zaliczenie semestru

1. Studentowi przysługuje, poza podstawowym terminem zaliczenia lub egzaminu, prawo do jednego ter-
minu poprawkowego. Prowadzący zajęcia lub egzaminator może, według własnego uznania, zapropono-
wać studentowi dodatkowy termin egzaminu w sesji poprawkowej.

2. W uzasadnionych przypadkach, w wyniku zakwestionowania przez studenta oceny egzaminu lub zali-
czenia w terminie podstawowym lub poprawkowym, dziekan może wyrazić zgodę na egzamin komisyj-
ny (zaliczenie komisyjne).

3. Student  jest  zobowiązany  do  złożenia  w  dziekanacie  indeksu,  w  celu  rejestracji  na  następny
semestr w terminie ogłaszanym w harmonogramach zajęć na dany semestr.

4. Student jest obowiązany do posiadania w trakcie egzaminów i zaliczeń indeksu oraz karty zaliczeniowej
z aktualnym wpisem rejestracyjnym (jest to warunek konieczny przystąpienia do zaliczenia i egzaminu).

5. Status studenta jest określony:
• rejestracją pełną (semestr zaliczony),
• rejestracją warunkową (semestr zaliczony warunkowo)
• urlopem semestralnym lub rocznym

6. Warunki rejestracji
• pełnej  – terminowe: uzyskanie zaliczeń i złożenie indeksu do dziekanatu oraz wniesienie opłaty

czesnego (co najmniej jednej raty)
• warunkowej – posiadanie najwyżej 2 braków („brak” - niezaliczony przedmiot lub niezdany egza-

min) z semestru poprzedzającego ten, na który ma być dokonany wpis
Student uzyskuje rejestrację warunkową na kolejny semestr bez potrzeby składania dodatkowego podania.
Rejestracja warunkowa nie wiąże się z opłatą. Braki z wcześniejszych niż poprzedni semestrów są równo-
znaczne z koniecznością odpłatnego powtarzania semestru a sesja egzaminacyjna nie będzie przedłużana.
Ostatecznym terminem eliminacji braków jest koniec semestru, na który został dokonany wpis warunkowy.
Niezaliczenie warunkowych braków, przy jednoczesnym zaliczeniu bieżącego semestru, będzie powodowało
konieczność odpłatnego powtarzania niezaliczonych przedmiotów (do końca kolejnego semestru). Niezali-
czenie warunkowych braków w wyznaczonym terminie, przy jednoczesnych dalszych brakach, będzie powo-
dowało skreślenie z list studentów lub powtarzanie semestru.



• urlop dziekański semestralny lub roczny – posiadanie więcej niż 2 braki lub niezaliczenie warun-
kowych braków z poprzedniego semestru lub sprawy losowe.

6. Wszelkie kwestie indywidualne, dotyczące rozliczenia semestru letniego 2004/2005 i wymagające decyzji
prodziekana ds.kształcenia ustawicznego, będą rozpatrywane do 30 października 2005 r., a decyzje do-
tyczące rozliczenia  semestru  zimowego 2005/2006 – do 30 marca  2006 r.  Po tych terminach  osoby,
których status będzie nieuregulowany, zostaną skreślone z listy studentów.

7. Dziekan może skreślić z listy studentów osobę, która nie wnosi regulaminowych opłat za studia lub nie
bierze udziału w zajęciach o kontrolowanej obecności lub nie składa do dziekanatu indeksu do rejestra-
cji na kolejny semestr. Ponowne przyjęcie na studia może nastąpić po usunięciu zaistniałych powodów
skreślenia i złożeniu stosownego podania.

8. W przypadku rezygnacji ze studiów student jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić
dziekanat  studiów  zaocznych,  co  umożliwi  rozliczenie  kosztów  przerwanego  semestru  wprost
proporcjonalnie  do liczby zjazdów,  które  odbędą się  do dnia złożenia  oświadczenia.  W innym
przypadku student będzie zobowiązany opłacić czesne za cały semestr.

Dyplomowanie

1. W semestrze VI studenci wybierają promotora pracy inżynierskiej,  w semestrach VII i VIII obowiąz-
kowo uczestniczą w seminariach dyplomowych.

2. Ostatecznym terminem złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej w dziekanacie jest 30 września 2006 r.
Po tym terminie student ma prawo składać egzamin dyplomowy w trybie eksternistycznym, ponosząc
opłatę ustaloną przez prorektora ds. kształcenia. W roku 2005/2006 opłata ta wynosi 300 zł.

3. Wszystkie prace dyplomowe będą sprawdzane programem antyplagiatowym.

Opłaty

1. Czesne w roku akademickim 2005/2006 za semestr wynosi:
• 1800 zł - płatne jednorazowo do 25.09.2005 r. (za semestr zimowy) i 28.02.2006 r. (za semestr let-

ni) lub 
• 1905 zł - płatne w trzech ratach w wysokości 635 zł każda w następujących nieprzekraczalnych

terminach:
a. w semestrze zimowym –25 września, 15 listopada; 30 grudnia 2005 r.
b. w semestrze letnim – 28 lutego, 15 kwietnia, 15 maja 2006 r.

Uwaga: Studenci I roku wnoszą I ratę do 30 sierpnia (przyjęci w lipcu) i 26 września (przyjęci we wrześniu)

2. Czesne - wpłaty indywidualne oraz wpłaty realizowane przez firmy należy przesyłać na konto PG:
PKO BP SA I/O GDAŃSK 54 10201811 10227188 36001103

z dopiskiem: nr zadania 013235
3. W przypadku powtarzania semestru dziekan może uznać studentowi poprzednio uzyskane oceny pozy-

tywne. W tych przypadkach istnieje możliwość uzyskania odliczeń od czesnego za wcześniej zaliczone
przedmioty pod warunkiem złożenia do dziekanatu podania oraz indeksu nie później niż na drugim zje-
ździe po rozpoczęciu semestru. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możli-
wości zaliczania przedmiotów oraz odliczania od czesnego na podstawie zaliczeń uzyskanych podczas
studiów na innej uczelni.

4. W przypadku odpłatnego powtarzania przedmiotów student ponosi opłatę w wysokości 10 zł za godzinę
zajęć, zgodnie z planem studiów. Opłata za kolejne powtarzanie tego samego przedmioty wynosi 20 zł
za każdą godzinę zajęć.

Gdańsk, 28 września 2005 r. dr inż. Krzysztof Leja
  prodziekan ds. kształcenia ustawicznego


