
Warszawa, 23 maja 2011 r.  

Ustalenia dotyczące rejestracji studentów 

studiów stacjonarnych na semestr zimowy w roku akademickim 2011/2012 

 

Rejestracja studentów będzie przeprowadzona na podstawie protokołów egzaminacyjnych 

i indeksów. W związku z tym przypominam wszystkim studentom, że zgodnie z regulaminem 

studiów w Politechnice Warszawskiej student jest zobowiązany złożyć indeks do rejestracji. 

Indeksy należy składać w dziekanacie pok. 111, 112, niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich 

wpisów, niezależnie od stanu uzyskanych zaliczeń. 

Rejestracja studentów zostanie przeprowadzona wg następującego harmonogramu: 

1. W dniu 22 września 2011 r. (czwartek) o  godz. 10:00 zostaną ogłoszone listy studentów 

mających  braki zaliczeń oraz związane z tym wstępne decyzje rejestracyjne. 

2. Studenci studiów pierwszego stopnia, 

semestry 1–5, którzy pragną ustnie 

przedstawić wyjaśnienia lub chcieliby 

uzyskać radę, winni zgłosić się do 

Prodziekana ds. Nauczania w dniu 

22 września 2011 r. (czwartek)  

w pok. 109: 

sem. 1 i 2 – godz. 10:00 

sem. 3 i 4 – godz. 11:00  

sem. 5 – godz. 12:00 

studia anglojęzyczne – godz. 14:00  

2. Studenci studiów pierwszego stopnia, 

semestry 6, 7, 8 oraz studenci studiów 

drugiego stopnia, którzy pragną ustnie  

przedstawić wyjaśnienia lub chcieliby 

uzyskać radę, winni zgłosić się do 

właściwego Zastępcy Dyrektora 

Instytutu ds. Dydaktycznych  w dniu 

22 września 2011 r. (czwartek)  

w pok. 116: 

godz. 10:00  

3. W dniu 26 września 2011 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 będą odbywały się egzaminy ko-

misyjne (z inicjatywy Dziekana lub na wniosek studenta). Przypomina się, że na te egza-

miny kieruje się studentów w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

zgodnie z regulaminem studiów. 

4. W dniu 26 września 2011 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 w pok. 115 będą przyjmowane 

pisemne odwołania do Dziekana dotyczące decyzji rejestracyjnych. 

5. W dniu 27 września 2011 r. (wtorek) o godz. 10:00 w pok. 115 będą odbywały się przyjęcia 

studentów, którzy złożyli pisemne odwołania od decyzji rejestracyjnych i chcieliby 

dodatkowo przedstawić Dziekanowi wyjaśnienia. 

UWAGA ! 

• 27 września 2011 r. (wtorek) jest ostatnim dniem przyjęć Dziekana w sprawach rejestracji 

studentów na semestr zimowy 2011/2012, co oznacza zakończenie rejestracji i zamrożenie 

decyzji  rejestracyjnych. 

• Wszelkie wyjaśnienia przedstawione po tym dniu nie będą uwzględniane, nawet jeśli 

spowoduje to takie dolegliwości jak wstrzymanie stypendium za naukę lub skreślenie z listy 

studentów.  

• Studenci ubiegający się o urlop zdrowotny na semestr letni roku akademickiego 2010/2011 

powinni zgłaszać się po skierowania na Komisję Lekarską natychmiast po zaistnieniu 

choroby, nie później niż do końca zajęć. Po zakończeniu zajęć skierowania na  Komisję 

Lekarską nie będą wydawane 

Prodziekan ds. Nauczania 
 
 
 
dr inż. Dariusz Turlej 


