
Zasady wznowień i  przeniesień obowiązujące na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej. 

 
 

Zasady ogólne 
1. Ogólne zasady są określone w § 15 i 16 Regulaminu Studiów Politechniki 

Warszawskiej. 
2. Szczegółowe zasady dla poszczególnych przypadków są określone poniżej. 

 
 

Wznowienie studiów 
1. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która je przerwała po zaliczeniu 

co najmniej pierwszego roku studiów na studiach pierwszego stopnia lub 
pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia. 

2. Decyzje o wznowieniu podejmuje dziekan. 
3. Wznowienie studiów następuje na początku semestru. 
4. W zależności od czasu przerwy na studiach, dziekan decyduje o uznaniu zaliczeń   

modułów kształcenia uzyskanych przed ich przerwaniem, wskazuje semestr od 
którego może nastąpić wznowienie studiów lub może odmówić ich wznowienia. 

5. Osoba wznawiająca studia jest zobowiązana zdać egzamin sprawdzający. Egzamin 
ten wyznacza dziekan spośród egzaminów zdanych już poprzednio. Dziekan może 
również wyznaczyć moduły kształcenia do uzupełnienia. Wysokość opłat za 
zajęcia odbywane przed wznowieniem, ustala dziekan na podstawie zasad 
określonych w odpowiedniej decyzji Rektora. Egzamin sprawdzający oraz 
egzaminy i zaliczenia uzupełniające przeprowadzają nauczyciele akademiccy 
wyznaczeni przez dziekana.  

6. Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia w celu wznowienia studiów: 
• Podanie o wznowienie, dokument dostępny na stronie internetowej 

dziekanatu 
• wypełniony „semestralny wykaz zaliczeń” dla odpowiedniego rodzaju 

studiów, na które kandydat ubiega się o wznowienie, dokument dostępny na 
stronie internetowej dziekanatu 

• kserokopię indeksu, indeks lub inny dokument poświadczający uzyskane 
zaliczenia, terminy ich uzyskania, oraz oceny. 

 
 

Wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej 
1. Wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej dotyczy osób, które mają zaliczone 

wszystkie przedmioty przypisane programem studiów ale nie mają ukończonej pracy 
dyplomowej lub chcą zmienić temat pracy albo promotora . 

 
Wznowienie na obronę pracy dyplomowej z uzupełnieniami 

1. Wznowienie na obronę pracy dyplomowej z uzupełnieniami dotyczy osób, które 
studiowały na studiach stacjonarnych, wykorzystały limit czasu studiowania (1 rok 
ponad planowany czas studiów wg programu studiów), a posiadają niezaliczone 
rygory i/lub nieukończoną pracę dyplomową. 

 



 
Przeniesienie 

1. Student może przenieść się na inny kierunek studiów w ramach wydziału, na inny 
wydział Politechniki Warszawskiej lub z innej uczelni do Politechniki Warszawskiej, 
za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale lub w uczelni, które opuszcza. 

2. O przeniesienie może się ubiegać student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy 
rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studiów na studiach 
drugiego stopnia. 

3. Student powinien uzupełnić braki wynikające z różnic programowych. Wykaz różnic 
programowych i terminy ich uzupełnienia ustala dziekan.  

4. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie studenta ze studiów stacjonarnych na 
niestacjonarne i odwrotnie. Postanowienia ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia w celu wznowienia studiów: 
• Podanie o przeniesienie, dokument dostępny na stronie internetowej 

dziekanatu 
• wypełniony „semestralny wykaz zaliczeń” dla odpowiedniego rodzaju 

studiów, na które kandydat ubiega się o wznowienie, dokument dostępny na 
stronie internetowej dziekanatu 

• kserokopię indeksu, indeks lub inny dokument poświadczający uzyskane 
zaliczenia, terminy ich uzyskania, oraz oceny. 

 
 
Opłaty za wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej reguluje 
Decyzja nr 45/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 kwietnia 
2014r.: 
 

1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów – 80zł 
2. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej przed wznowieniem studiów, bez uprawnień 

studenta, w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie 
- na studiach I stopnia – 200zł (ryczałt) 
- na studiach II stopnia – 360zł (ryczałt) 

       3. Opłat za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta  
          – 20zł 
 


