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Studia zaoczne

Ustalenia organizacyjne obowiązujące studentów I i II roku
zaocznych studiów inżynierskich w 2005/2006 r.

(na podstawie Regulaminu Studiów Wieczorowych i Zaocznych PG oraz regulaminu systemu punktowego)

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 konsul-
tacji dogodnych dla studentów. Zasady zaliczeń oraz godziny konsultacji prowadzący równocześnie prze-
kazują do dziekanatu.

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

3. Reprezentantami grupy studenckiej jest starosta grupy, a roku - starosta roku, wybierani przez ogół studen-
tów.

Zaliczenie semestru

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

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

3. 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).
Wszelkie kwestie indywidualne, dotyczące rozliczenia semestru letniego 2004/2005 i wymagające decyzji
prodziekana  ds.kształcenia  ustawicznego,  będą rozpatrywane do 30 października 2005r.,  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.

4. Terminy składania indeksów do dziekanatu są określone w harmonogramie zjazdów i są nieprzekra-
czalne.

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

6. 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 przy-
padku student będzie zobowiązany opłacić czesne za cały semestr.

System punktowy ECTS (European Credit Transfer System)
- zasady rejestracji, powtórzeń i skreśleń

1. Wszystkie składniki każdego przedmiotu (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt) podlegają łącznej oce-
nie. Oprócz oceny, przedmiotowi przypisuje się punkty ECTS będące miarą pracochłonności jego opano-
wania. Student uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu, bez względu na wysokość otrzymanej pozytyw-
nej  oceny. Rejestr uzyskanych punktów prowadzi dziekanat.  Łączna liczba punktów przyporządkowana
każdemu semestrowi wynosi 30.



2. Warunkiem rejestracji  na k-ty semestr (k=2,...) jest uzyskanie po semestrze poprzedzającym co najmniej
[(k-1)30-d] punktów, gdzie d jest dopuszczalnym długiem. Jako dopuszczalny uznaje się dług nie przekra-
czający 6pkt. Dług związany z nie zaliczeniem przedmiotów semestru k-tego (k=1,...) powinien być usu-
nięty nie później niż do końca semestru k+2.

3. Po semestrze I nie dopuszcza się długu punktowego. W wyjątkowych przypadkach dziekan może wyra-
zić zgodę na powtarzanie jednego nie zaliczonego przedmiotu z I semestru. Obowiązuje wówczas odpłat-
ność w wysokości 1000 zł, niezależnie od liczby powtarzanych godzin z danego przedmiotu.

4. Zasady rejestracji z długiem punktowym
• dług ≤ 6pkt – nieodpłatne zaliczenie zaległości w ciągu jednego semestru z możliwością kontynuacji

studiów. W przypadku nie zaliczenia, odpłatne powtarzanie przedmiotu, nie później niż w następnym
semestrze.

• dług od 7 do 12pkt – odpłatne powtarzanie przedmiotów, z możliwością realizacji programu następ-
nego semestru. W przypadku nie zaliczenia powtarzanych przedmiotów skreślenie lub ponowne po-
wtarzanie przedmiotów bez realizacji programu następnego semestru lub urlop dziekański na semestr
lub rok akademicki.

• dług powyżej 12 pkt –skreślenie z listy studentów lub odpłatne powtarzanie przedmiotów bez realiza-
cji programu następnego semestru lub urlop dziekański na semestr lub rok akademicki.

4. Wprowadza się jako wskaźnik oceny postępów w nauce następująca średnią ważoną
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gdzie: oi - pozytywna ocena zaliczenia i-tego przedmiotu; pi – punkty przyporządkowane przedmiotowi

5. Ostateczny wynik studiów oblicza się jako sumę trzech składników:
00,5 oceny postępów (patrz pkt.4)
10,25 oceny pracy dyplomowej
20,25 oceny egzaminu dyplomowego

Opłaty
1. Czesne w roku akademickim 2005/2006 wynosi 1800 zł za każdy semestr płatne jednorazowo  do  

25 września 2005 (semestr zimowy) i 28 lutego 2006 r. (semestr letni),  lub 1905 zł płatne w trzech ra-
tach w wysokości 635 zł każda, w następujących nieprzekraczalnych terminach:

0w semestrze zimowym –25 września, 15 listopada; 30 grudnia 2005 r.
1w 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 pozytyw-

ne. W tych przypadkach istnieje możliwość uzyskania odliczeń od czesnego za wcześniej zaliczone przed-
mioty pod warunkiem złożenia do dziekanatu podania oraz indeksu nie później niż na drugim zjeździe po
rozpoczęciu semestru. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości zali-
czania przedmiotów oraz odliczania od czesnego na podstawie zaliczeń uzyskanych podczas studiów na in-
nej 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


