Łódź, dnia 25.05.2018r.
Od roku akademickiego 2018/2019 ustalam następujące warunki rejestracji na
kolejne semestry:
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KIERUNEK: zarządzanie lic., zarządzanie inż., zarządzanie i inżynieria produkcji inż.,
inżynieria zarządzania, management, zarządzanie studia II st., zarządzanie i inżynieria
produkcji II st.
• Student do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS
odpowiadającą danemu semestrowi, łącznie z zaliczeniem przedmiotów mających 0 ECTS;
• aby uzyskać rejestrację warunkową Student może mieć 12 punktów braków w I lub II
semestrze studiów I-go stopnia (inżynierskich lub licencjackich), na dalszych latach limit
wynosi 10 punktów ECTS, powyżej tej granicy należy złożyć podanie o powtarzanie
semestru;
KIERUNEK: inżynieria bezpieczeństwa pracy inż.
• Student do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS
odpowiadającą danemu semestrowi, łącznie z zaliczeniem przedmiotów mających 0 ECTS;
• aby uzyskać rejestrację warunkową Student może mieć 15 punktów braków w semestrze,
powyżej tej granicy należy złożyć podanie o powtarzanie semestru;
KIERUNEK: papiernictwo i poligrafia
• Student do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS
odpowiadającą danemu semestrowi, łącznie z zaliczeniem przedmiotów mających 0 ECTS;
• aby uzyskać rejestrację warunkową Student może mieć 14 punktów braków w semestrze,
powyżej tej granicy należy złożyć podanie o powtarzanie semestru.
Dodatkowe zasady rejestracji dotyczące studentów wszystkich kierunków studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych:
 bez zaliczonego przedmiotu „Matematyka I” i „Matematyka II” nie będzie możliwa
rejestracja na semestr V i wyższe (student z brakiem zaliczenia z tych przedmiotów
będzie powtarzał odpowiednio semestr III i IV, konieczne jest złożenie podania do
dziekanatu);
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rejestracja na ostatni semestr studiów I-go stopnia jest możliwa jedynie z pełną
rejestracją, w przypadku braków – należy złożyć podanie o powtarzanie semestru / roku
lub o rejestrację warunkową;
brak zaliczenia przedmiotów mających przypisane w programie studiów 0 punktów ECTS
(Szkolenie BHP, Szkolenie z prawa o szkolnictwie wyższym, Szkolenie biblioteczne,
przedmioty uzupełniające dla II-go stopnia zarządzania i zarządzania i inżynierii
produkcji) powoduje rejestrację warunkową na kolejny semestr i tym samym brak
możliwości ubiegania się o stypendium naukowe;
w przypadku braku pełnej rejestracji na dany semestr w ramach awansów możliwa jest
realizacja co najwyżej 3 przedmiotów (nie obejmuje to wf, języków i przedmiotów
obieralnych – one nie mogą być realizowane w formie awansów), większa ilość
przedmiotów awansowych jest możliwa dla najlepszych Studentów z pełną rejestracją;
powtarzanie semestru dyplomowego jest możliwe maksymalnie przez 3 semestry, przy
czym konieczne jest złożenie za każdym razem podania do dziekana o powtarzanie
ostatniego semestru studiów wraz z opinią promotora;
w przypadku niedotrzymania terminu złożenia pracy dyplomowej do końca semestru
kończącego studia, konieczne jest napisanie podania do dziekana o przedłużenie
terminu złożenia pracy z opinią promotora mówiącą o stopniu jej zaawansowania;
brak uregulowania opłat związanych ze studiowaniem powoduje wstrzymanie
rozpatrywania podania do dziekana dot. uznania efektów kształcenia, powtarzania
semestru, czy też rejestracji warunkowej;
rejestracja na II semestr studiów bez aktualnych badań lekarskich nie będzie możliwa.

Wznawianie studiów
Można się wznawiać tylko 1 raz na dany kierunek studiów. Studenci, którzy zostali
wznowieni na ostatni semestr studiów nie mogą go już powtarzać.

dr inż. Aleksandra Makowska
Prodziekan ds. Studenckich
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka
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