
 

 

Regulamin wydziałowy 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych I i II stopnia 

obowiązujący od 1 października 2022 r. 
na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

Niniejsze zasady uściślają zapisy niżej przytoczonych rozdziałów i paragrafów 
Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej. 

§11 ust. 2 i 3  
Zgodę prodziekana ds. organizacji studiów na odbywanie studiów w ramach międzynarodowych 
programów edukacyjnych może uzyskać student, który zaliczył cztery semestry studiów I stopnia bez 
długu punktowego.  
Po ukończeniu studiów za granicą student powraca na semestr, którego numer wynika z liczby 
uzyskanych do tej pory punktów ECTS, wg zasady 30 punktów ECTS na semestr. Do tej liczby wlicza 
się punkty ECTS uzyskane na uczelni zagranicznej. W przypadku uzyskania na uczelni zagranicznej 
liczby punktów ECTS mniejszej niż 30, warunkiem wpisu na kolejny semestr jest dług 
nieprzekraczający 12 punktów ECTS z obowiązkiem likwidacji tego długu w trybie obowiązującym 
zaliczanie różnic programowych.  
Warunkiem zaliczenia punktów ECTS uzyskanych na uczelni zagranicznej jest przedstawienie wykazu 
zaliczeń (Transcript of Records) zgodnego z zatwierdzonym uprzednio planem studiowania (Learning 
Agreement).  

VI. Indywidualna organizacja studiów 

Prodziekan ds. kształcenia może wyrazić zgodę na indywidualne zaliczanie przedmiotów (IZP) 
studentom studiów I stopnia, którzy zostali skierowani na powtarzanie semestru lub mają urlop przed 
powtarzaniem semestru.  
Student, który został skierowany na powtarzanie k-tego semestru lub semestrów (k-1) i k, a jego dług 
nie przekracza 18 punktów, może ubiegać się o zgodę prodziekana ds. kształcenia o studiowanie 
według IZP na (k+1) semestrze. Suma punktów ECTS za wybrane w (k+1) semestrze przedmioty nie 
może przekraczać 12.  
Zgoda na IZP na studiach I stopnia dotyczy tylko semestrów 3, 4. Od semestru 5, w którym plan 
studiów jest zależny od wybranych przez studentów strumieni na danym kierunku, prodziekan ds. 
kształcenia nie udziela zgody na IZP.  
Student ubiegający się o IZP składa w dziekanacie podanie do prodziekana ds. kształcenia z listą 
przedmiotów, które chce zaliczać w semestrze (k+1), wraz ze zgodą prowadzących te przedmioty.  

§17 ust. 2-5  
Prodziekan ds. organizacji studiów może udzielić zgody na indywidualny program studiów (IPS) 
studentom, którzy mają zaliczony co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia, lub pierwszy 
semestr studiów II stopnia bez długu punktowego oraz uzyskali średnią ważoną ocen ze studiów na 
danym stopniu przynajmniej 4,4 lub posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe. Zgoda na IPS 
dotyczy jednego semestru.  
W przypadku absolwenta studiów I stopnia ukończonych ze średnią ważoną ze studiów przynajmniej 
4,4 i przyjętego na pierwszy semestr studiów II stopnia w tym samym roku, w którym ukończył studia 



I stopnia, prodziekan ds. organizacji studiów może wyrazić zgodę na IPS od pierwszego semestru 
studiów II stopnia.  
Po zakończeniu semestru, na który student uzyskał zgodę na IPS, student może ponownie uzyskać 
zgodę na IPS na następny semestr, jeżeli są spełnione wyżej wymienione warunki (brak długu 
punktowego i odpowiednia średnia ważona).  
Student ubiegający się o IPS składa do prodziekana ds. organizacji studiów podanie oraz 
proponowany program studiów, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, którym może być 
nauczyciel akademicki WETI ze stopniem co najmniej doktora. Program ten powinien obejmować 30 
punktów ECTS/semestr. Jeśli proponowany program obejmuje semestr dyplomowy, to musi zawierać 
przedmioty: „Seminarium dyplomowe” i „Praca dyplomowa”.  

XIII. Zasady zmiany kierunku, formy studiów lub uczelni  

§29 ust. 5  
Student może zmienić kierunek studiów w ramach WETI po spełnieniu łącznie następujących 
warunków:  
1. Różnice programowe pomiędzy macierzystym kierunkiem studiów a kierunkiem, na który student 
chce się przenieść, wynoszą nie więcej niż 12 punktów ECTS.  
2. Student w trakcie studiów nie powtarzał żadnego semestru i nie ma żadnego długu punktowego 
oraz zaliczył bieżący semestr, po którym chce się przenieść na inny kierunek.  
3. Student uzyskał średnia ważoną ocen ze wszystkich semestrów przynajmniej 4,0 lub w przypadku 
zmiany kierunku studiów po pierwszym semestrze liczba punktów w procesie rekrutacji na studia 
umożliwiłaby studentowi zakwalifikowanie się na kierunek, na który chce się przenieść.  
Maksymalna liczba studentów, która może się przenieść w danym semestrze z kierunku 
macierzystego na inny kierunek wynosi 2% liczby studentów zarejestrowanych na kierunku 
macierzystym w danym roku akademickim. W przypadku większej liczby kandydatów kryterium 
stanowi średnia ważona ocen ze wszystkich semestrów.  

XIV. Stypendia, nagrody i wyróżnienia  

Za wyróżniające się osiągnięcia w studiowaniu student WETI może otrzymać certyfikat. Zasady 
przyznawania certyfikatu zawarte są w Regulaminie przyznawania certyfikatu za wyróżniające 
osiągnięcia w studiowaniu.  


