
 

Wydziałowy system punktowy (deficyt punktowy, zasady rejestracji) 

 

1. Zasady rejestracji 

Na Wydziale Zarządzania rejestracja odbywa się dwa razy w roku, po semestrze zimowym 

i po semestrze letnim. Warunkiem rozpoczęcia procedury rejestracyjnej studenta jest złożenie 

w Dziekanacie indeksu i semestralnej karty ocen - najpóźniej w następnym dniu po 

zakończeniu sesji zimowej lub jesiennej. 

Rejestracja studentów na Wydziale Zarządzania odbywa się zgodnie z § 12 Regulaminu 

Studiów w Politechnice Warszawskie. Rejestracji na kolejny rok lub semestr studiowania 

dokonuje się po spełnieniu warunków określonych w zasadach rejestracji a w szczególności:  

1) student musi uzyskać określoną liczbę punktów ECTS,  

2) zaległości w zaliczeniu przedmiotów obowiązkowych nie przekraczają jednego roku 

studiów, chyba że dla danego przedmiotu rada wydziału dopuszcza opóźnienie 

większe,  

3) uiszczenie wszystkich opłat należnych Uczelni, określonych w drodze decyzji 

Rektora.  

Student studiów stacjonarnych może uzyskać rejestracje na czas nie dłuższy niż jeden rok 

ponad nominalny czas trwania odpowiednich studiów. Do czasu tego nie wlicza się okresów 

urlopów długoterminowych. 

W przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce, potwierdzonych nieuzyskaniem w 

określonym terminie rejestracji na następny rok lub semestr studiowania, Dziekan może 

podjąć decyzję o skreśleniu studenta z listy (§ 24 ust. 2 pkt 1 Regulaminu studiów w 

Politechnice Warszawskiej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Deficyt punktowy 

Uchwałą nr 14/II/2012 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad rejestracji na kolejny semestr studiowania, określone zostały  

minimalne liczby punktów, jakie należy uzyskać w celu uzyskania rejestracji na kolejny 

semestr, zestawione dla wszystkich studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania w 

załączniku do uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 14/II/2012 

Rady Wydziału Zarządzania 

z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie szczegółowych zasad rejestracji na kolejny semestr studiowania dla studiów 

rozpoczynanych od roku akademickiego 2012/13 

 

 

Rada Wydziału Zarządzania, działając na podstawie § 58 ust. 2 pkt 2, zgodnie z § 12 pkt 1 

Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, uchwala, co następuje: 

 

1. Ustala się, jako obowiązkową do rejestracji na kolejny semestr studiowania, minimalną 

liczbę punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku 

ZARZĄDZANIE oraz ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI rozpoczynanych od roku 

akademickiego 2012/13, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Rada Wydziału upoważnienia prodziekana ds. studiów do obniżenia liczby punktów 

niezbędnych do rejestracji na kolejny semestr studiowania o maksymalnie 2 punkty,  

w szczególnych, indywidualnie rozpatrywanych i uzasadnionych przypadkach. 

3. Student studiów stacjonarnych, zarówno stopnia pierwszego jak i drugiego może uzyskać 

rejestrację na czas nie dłuższy niż jeden rok ponad nominalny czas trwania studiów  

(bez wliczania okresów urlopów długoterminowych), co oznacza, że może uzyskać 

dwukrotnie rejestrację na ten sam rok tylko raz w trakcie trwania studiów.  

 

 

 Dziekan 

Sekretarz Rady Wydziału  Wydziału Zarządzania 

 mgr inż. Urszula Kąkol prof.  dr hab. inż. Tadeusz Krupa 



Załącznik do uchwały nr 14/II/2012 
Rady Wydziału Zarządzania w dniu 25 września 2012 r.  
 

Minimalne liczby punktów ECTS upoważniające do rejestracji na kolejny semestr studiowania 

na Wydziale Zarządzania na studiach rozpoczynanych od roku 2012/13 

 

A.  Studia stacjonarne   
 

licencjackie studia stacjonarne stopnia I  
kierunek ZARZĄDZANIE 

punkty nominalne 
semestr 

w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 28 28 19 

II 32 60 44 

III 30 90 67 

IV 30 120 90 

V 30 150 113 

VI 30*) 180 136 

I sem. uzupełn.   159 

II sem. uzupełn.   180 

*)  w tym licencjacka praca dyplomowa - 10 punktów 

      

inżynierskie studia stacjonarne stopnia I  

kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

punkty nominalne 
semestr 

w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 30 30 21 

II 30 60 44 

III 30 90 67 

IV 30 120 90 

V 30 150 113 

VI 30 180 136 

VII 30*) 210 159 

I sem. uzupełn.   180 

II sem. uzupełn.   210 

*)   w tym inżynierska praca dyplomowa - 15 punktów 

  

magisterskie studia stacjonarne stopnia II  

kierunek ZARZĄDZANIE 
punkty nominalne 

semestr 
w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 30 30 19 

II 30 60 44 

III 30 90 63 

IV 30*) 120 86 

I sem. uzupełn.   100 

II sem. uzupełn.   120 

*)   w tym magisterska praca dyplomowa - 20 punktów 

  

magisterskie studia stacjonarne stopnia II  

kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

punkty nominalne 
semestr 

w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 30 30 19 

II 30 60 44 

III 30 90 63 

IV 30*) 120 86 

I sem. uzupełn.   100 

II sem. uzupełn.   120 

*)   w tym magisterska praca dyplomowa - 20 punktów 

 

 
 

 

 

 



B. Studia niestacjonarne  

 

licencjackie studia niestacjonarne stopnia I (zaoczne)  

kierunek ZARZĄDZANIE 
punkty nominalne 

semestr 
w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 22 22 11 

II 27 49 33 

III 27 76 56 

IV 23 99 78 

V 28 127 105 

VI 26 153 135 

VII 27*) 180  

razem 180   

*)  w tym licencjacka praca dyplomowa - 10 punktów 
 

 

inżynierskie studia niestacjonarne stopnia I (zaoczne)  

kierunek  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
punkty nominalne 

semestr 
w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 25 25 13 

II 27 52 33 

III 24 76 56 

IV 29 105 78 

V 21 126 105 

VI 28 154 135 

VII 30 184 165 

VIII 26*) 210  

razem 210   

*)   w tym inżynierska praca dyplomowa - 15 punktów 
 

 

magisterskie studia niestacjonarne stopnia II (zaoczne)  
kierunek ZARZĄDZANIE 

punkty nominalne 
semestr 

w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 19 19 13 

II 23 42 30 

III 25 67 50 

IV 25 92 74 

V 28*) 120  

razem 120   

*)   w tym magisterska praca dyplomowa - 20 punktów 

 
 

magisterskie studia niestacjonarne stopnia II (zaoczne) 

kierunek ZARZĄDZANIE  

specjalność ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

punkty nominalne 
semestr 

w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 21 21 15 

II 20 41 31 

III 22 63 50 

IV 27 90 74 

V 30*) 120  

razem 120   

*)   w tym magisterska praca dyplomowa - 20 punktów 

 

magisterskie studia niestacjonarne stopnia II  

kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

punkty nominalne 
semestr 

w semestrze od początku studiów 

suma punktów niezbędna do 

rejestracji na kolejny semestr 

I 30 30 17 

II 32 62 44 

III 28 90 70 

IV 30*) 120  

*)   w tym magisterska praca dyplomowa - 20 punktów 

 


