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CEL 
Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych ze składaniem 

przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej podań, 

odwołań, wniosków kierowanych do Prodziekana ds. Kształcenia. 

 

OPIS POSTĘPOWANIA 
Podania i odwołania, które kierowane są do Prodziekana ds. Kształcenia w celu 

podjęcia odpowiednich decyzji, rozpatrywane są w najkrótszym możliwym terminie. 

Przy składaniu jakichkolwiek podań czy odwołań student powinien dodać informację 

dotyczącą jego numeru albumu, kierunku realizowanych studiów, numeru semestru, 

na którym jest aktualnie zarejestrowany, długu punktowego, jaki posiada (do semestru, 

na którym jest obecnie) i ewentualnie długu finansowego, jaki posiada. 

Jeśli student nie zgadza się z decyzją wydaną przez Prodziekana ds. Kształcenia, 

może on wystąpić z odwołaniem skierowanym do Dziekana i/lub do Prorektora 

ds. Kształcenia. Odwołania od decyzji kierowane do Prorektora ds. Kształcenia 

powinny być składane w dziekanacie. Przedłożony dokument jest zaopiniowany przez 

Dziekana lub Prodziekana ds. Kształcenia. Dziekan/Prodziekan ds. Kształcenia 

zobowiązany jest do sporządzenia opinii w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni. 

Następnie dziekanat przekazuje zaopiniowane pismo studenta do Prorektora. 

Prorektor podejmuje decyzję i powiadamia o tym Dziekana. 

Wszystkie podania i odwołania wraz z decyzjami podjętymi przez Dziekana pozostają 

jako dokumenty w teczce studenta. 

Zasady rozpatrywania podań i odwołań są zgodne z ustaleniami Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

Wzór ogólny formularza podania do Prodziekana ds. Kształcenia znajduje się pod 

adresem  

https://chem.pg.edu.pl/dziekanat-wch/dla-studentow/pobierz → Wzór podania 

do Prodziekana ds. Kształcenia 

Dokumenty kierowane do Prodziekana ds. Kształcenia 

1. Wniosek o rejestrację na semestr 

Student, który nie zaliczy w terminie jednego lub kilku przedmiotów o łącznej liczbie 

punktów w skali ECTS przekraczających 12, może zwrócić się z odpowiednim 

podaniem do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na rejestrację 

na semestr. Wniosek taki generowany jest z indywidualnego konta studenta (MojaPG) 

i składany jest po sesji poprawkowej w dziekanacie w terminie ogłoszonym wcześniej 

przez Prodziekana ds. Kształcenia. Nie złożenie wniosku lub nie złożenie wniosku 

w odpowiednim terminie może skutkować skreśleniem z listy studentów. 

https://chem.pg.edu.pl/dziekanat-wch/dla-studentow/pobierz
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2. Wniosek o realizację niepełnego programu zajęć z semestru 

Student, który nie zaliczy w terminie jednego lub kilku przedmiotów o łącznej liczbie 

punktów w skali ECTS przekraczających 12, po złożeniu wniosku o rejestrację, może 

zwrócić się z odpowiednim podaniem do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie 

zgody na realizację niepełnego programu zajęć w semestrze następnym. 

Podanie o zgodę na realizację niepełnego programu zajęć z semestru powinno 

zawierać listę przedmiotów, na realizację których ma być wydana zgoda. Suma 

punktów ECTS przypisanych przedmiotom powtarzanym oraz tych realizowanych 

w formie awansu w danym semestrze nie może przekraczać 30. Ponadto nie udzielane 

są zgody na realizację 

przedmiotów specjalizacyjnych w formie awansu. 

Wniosek o realizację niepełnego programu zajęć student składa w dziekanacie 

w terminie ogłoszonym wcześniej przez Prodziekana ds. Kształcenia. Niezłożenie 

wniosku lub niezłożenie wniosku w odpowiednim terminie może skutkować 

skreśleniem z listy studentów. Dokładny termin składania wniosku o realizację 

niepełnego programu zajęć jest ogłoszony w pierwszym dniu poprawkowej sesji 

egzaminacyjnej. Wnioski, które wpłyną po terminie mogą być rozpatrzone negatywnie. 

Wzór formularza o realizację niepełnego programu zajęć z semestru znajduje się pod 

adresem: 

https://chem.pg.edu.pl/dziekanat-wch/dla-studentow/pobierz → Podanie o niepełny 

program 

3. Podanie o urlop dziekański na uzupełnienie zaległości w nauce 

Student, który w terminie zaliczenia semestru nie zdobędzie odpowiedniej ilości 

punktów ECTS, a który nie może być zarejestrowany na poprzedni semestr, może 

zwrócić się z podaniem do Prodziekana ds. Kształcenia o urlop dziekański w celu 

uzupełnienia zaległości w nauce. Wniosek o udzielenie urlopu generowany jest 

z indywidualnego konta studenta (MojaPG). Urlop jest udzielany na okres jednego 

semestru. 

4. Podanie o wznowienie studiów 

Osoba, która została skreślona z listy studentów, może zwrócić się do Prodziekana 

ds. Kształcenia z prośbą o wyrażenie zgody na wznowienie studiów, jeśli od daty 

skreślenia z listy studentów nie upłynęło więcej niż 5 lat. Wniosek należy złożyć 

w dziekanacie przed rozpoczęciem trwania semestru. Prodziekan podejmuje decyzję 

o wznowieniu studiów, o warunkach wznowienia i rejestracji studenta na odpowiednim 

semestrze oraz ustala ewentualną listę przedmiotów do uzupełnienia (różnice 

programowe). Po uzyskaniu zgody student musi złożyć poświadczenie o zapoznaniu 

się z decyzją i uiścić odpowiednią opłatę. 

Wzór podania o wznowieniu studiów dostępny jest na osobistym koncie studenta 

(MojaPG). 

https://chem.pg.edu.pl/dziekanat-wch/dla-studentow/pobierz
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5. Podanie o urlop zdrowotny 

Student, który nie zaliczył semestru z powodu złego stanu zdrowia lub który ma kłopoty 

zdrowotne uniemożliwiające mu uczestnictwo w zajęciach w następnym semestrze 

może zwrócić się do Prodziekana ds. Kształcenia z prośbą o udzielenie urlopu 

zdrowotnego. Wniosek o udzielenie urlopu generowany jest z indywidualnego konta 

studenta (MojaPG). We wniosku należy zamieścić odpowiednie uzasadnienie, 

a problemy zdrowotne potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, kopię lub oryginał 

którego należy dołączyć do podania. Urlop jest udzielany na okres jednego semestru 

lub całego roku akademickiego. 

6. Podanie o urlop losowy (dziekański) 

Student może zwrócić się do Prodziekana ds. Kształcenia z prośbą o udzielenie urlopu 

losowego. Wniosek o udzielenie urlopu generowany jest z indywidualnego konta 

studenta (MojaPG). We wniosku należy zamieścić odpowiednie uzasadnienie. Urlop 

jest udzielany na okres jednego semestru lub całego roku akademickiego. Wniosek 

należy złożyć w dziekanacie przed rozpoczęciem trwania semestru. 

7. Podanie o komisyjny egzamin/zaliczenie przedmiotu 

Student, który uważa, że nie uzyskał zaliczenia przedmiotu z powodu braku 

obiektywizmu prowadzącego przedmiot może, odwołać się do Prodziekana 

ds. Kształcenia z prośbą o przeprowadzenie komisyjnego egzaminu/zaliczenia 

przedmiotu. Podanie takie wraz z uzasadnieniem należy przygotować samodzielnie 

według ogólnie przyjętych zasad i złożyć w terminie 3 dni w przypadku zaliczenia 

i 7 dni w przypadku egzaminu. Termin biegnie od daty ogłoszenia wyników 

zaliczenia/egzaminu. Po uzyskaniu zgody Prodziekana zostaje przeprowadzony 

komisyjny egzamin/zaliczenie, który powinien odbyć się w terminie do 7 dni od daty 

złożenia podania. Egzamin/zaliczenie odbywa się przed komisją, której przewodniczy 

Prodziekan ds. Kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona. W skład komisji 

wchodzi powołany przez Prodziekana specjalista z zakresu danego przedmiotu 

i prowadzący przedmiot. Na wniosek studenta skład komisji może zostać poszerzony 

o przedstawiciela Samorządu Studenckiego, opiekuna roku lub grupy. Podanie 

o komisyjny egzamin/zaliczenie przedmiotu (wraz z uzasadnieniem) należy 

przygotować samodzielnie według ogólnie przyjętych zasad. 

8. Podanie o zmianę uczelni, wydziału lub kierunku studiów. 

Student może zwrócić się do Prodziekana ds. Kształcenia z prośbą o przeniesienie na 

inną uczelnię/wydział/kierunek. Przeniesienie studenta na inną uczelnię czy wydział 

następuje na wniosek studenta, za zgodą Dziekana przyjmującego i Dziekana 

wydziału macierzystego, po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających 

z przepisów obowiązujących na uczelni/wydziale, które opuszcza. 

W przypadku zmiany kierunku lub specjalności należy uzyskać pisemną zgodę 

opiekuna kierunku/specjalności, którą student opuszcza i uzyskać pisemną zgodę 
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opiekuna kierunku/specjalności, która go przyjmuje. Podanie o przeniesienie (wraz 

z uzasadnieniem) należy przygotować samodzielnie według ogólnie przyjętych zasad. 

9. Podanie o równoległe uczęszczanie na drugi kierunek/specjalność 

studiów. 

Student, który nie ma żadnych zaległości związanych z tokiem studiów, może za zgodą 

Prodziekana ds. Kształcenia studiować poza swoim kierunkiem czy specjalnością, czy 

wydziałem. 

Przyjęcie na drugi kierunek/specjalność następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwych opiekunów kierunków lub specjalności/dziekanów. 

Podanie o równoległe studiowanie na drugim kierunku/specjalności (wraz 

z uzasadnieniem) należy przygotować samodzielnie według ogólnie przyjętych zasad. 

10. Podanie o Indywidualną Organizację Studiów. 

Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie zgodnie z indywidualnym programem 

studiów studentom, którzy:  

• uzyskali wysoką średnią po 1 semestrze (lub następnych) w przypadku studiów 

pierwszego stopnia lub uzyskali wysoką średnią na studiach pierwszego stopnia 

w przypadku studiów drugiego stopnia, 

• posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub są zaangażowani 

w prace zespołów badawczo-rozwojowych działających na uczelni, 

• odbywają część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, 

• studiują na więcej niż jednym kierunku studiów 

Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie zgodnie z indywidualnym planem 

studiów (IPS) studentom, którzy: 

• są osobami niepełnosprawnymi 

• nie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów ze względu 

na stan zdrowia, potwierdzony dokumentacją medyczną, 

• uprawiają sport i mają osiągnięcia na szczeblu krajowym i wyższym, 

• działają w organizacjach studenckich na szczeblu uczelnianym i wyższym. 

Ponadto Prodziekan ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na studiowanie zgodnie 

z IPS studentkom w ciąży i rodzicom wychowującym małe dzieci. 

W tym celu student powinien zwrócić się do Prodziekana ds. Kształcenia z prośbą 

o wyrażenie zgody na kontynuowanie studiów według Indywidualnego Planu Studiów. 

W celu uzyskania statusu IPS, dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, należy 

złożyć wniosek skierowany do Prodziekana ds. Kształcenia wraz z uzasadnieniem 

i dokumentem potwierdzającym sytuację studenta. 

Status IPS obowiązuje przez okres jednego semestru. 

Studentów realizujących indywidualny plan studiów obowiązuje regulamin studiów, 

a termin rozliczenia sesji podstawowej i poprawkowej jest przedłużony w stosunku 

do terminów wynikających z zarządzenia rektora o 30 dni. 
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Status IPS nie umożliwia studentom zmiany grup dziekańskich, seminaryjnych, 

ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych ze strony dziekanatu. Prośbę 

na zmianę grupy student może kierować do prowadzącego przedmiot, dołączając 

do prośby kopię stosowanego dokumentu poświadczoną przez dziekanat. 

Podanie wraz z uzasadnieniem należy przygotować samodzielnie według ogólnie 

przyjętych zasad. 

11. Podanie o Indywidualny Program Studiów (IPrS). 

Student, który uzyskał wysoką średnią (średnia z ostatniego semestru większa niż 4,0 

lub średnia ze wszystkich semestrów większa niż 3,85) może kształcić się 

wg indywidualnego programu kształcenia (IPrS). IPrS umożliwia realizację 

dodatkowych przedmiotów lub innych niż wymienione w programie studiów 

przedmiotów. Dobór przedmiotów w indywidualnym programie studiów następuje 

z zachowaniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. Nie jest więc 

sposobem na usunięcie z siatki zajęć przedmiotów „niewygodnych” czy trudnych 

do zaliczenia. 

Student realizujący IPrS ma przydzielonego opiekuna naukowego. 

W celu uzyskania statusu IPrS, przed rozpoczęciem semestru, należy złożyć 

odpowiedni wniosek skierowany do Prodziekana ds. Kształcenia wraz z opracowanym 

zmienionym planem studiów (aż do końca studiów, czyli na wszystkie pozostałe 

semestry) oraz pisemnym potwierdzeniem opiekuna naukowego zaświadczającym 

chęć podjęcia się opieki naukowej oraz zatwierdzającym przedstawiany plan studiów. 

Ilość punktów ECTS realizowanych w trakcie każdego semestru nie może być 

mniejsza niż 30 ECTS. 

Studentów realizujących indywidualny program studiów obowiązuje regulamin studiów 

z uwzględnieniem terminów określonych w ich planie studiów. Status IPrS nie 

umożliwia studentom zmiany grup dziekańskich, seminaryjnych, ćwiczeniowych, 

projektowych i laboratoryjnych ze strony dziekanatu. Prośbę o zmianę grupy student 

może kierować do prowadzącego przedmiot, dołączając do prośby kopię stosowanego 

dokumentu poświadczoną przez dziekanat. 

Podanie wraz z uzasadnieniem należy przygotować samodzielnie według ogólnie 

przyjętych zasad. 


