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Komunikat 3/2018
Komunikat w sprawie dopuszczalnych deficytów punktów
ECTS, semestrów kontrolnych na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych oraz powtarzaniu semestru.
Tekst ujednolicony (na podstawie ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych do dnia
ogłoszenia niniejszego komunikatu na stronach www oraz na tablicy ogłoszeń
dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Komunikat nr
11/2016 traci ważność.

Pozostając w zgodzie z Uchwałą Rady Wydziału nr 72/2017 z dnia 29.06.2017 r.
dotyczącą m.in. ustalenia dopuszczalnych deficytów punktów ECTS oraz semestrów
kontrolnych na studiach I i II stopnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska, na mocy której ustalono:
A. Dopuszczalny deficyt punktów (def Pk) na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych:
Studia I
Studia I
Studia I
Studia II
Studia II
Wpis na semestr
stopnia
stopnia
stopnia
stopnia
stopnia
def Pk
def Pk
def Pk
def Pk
def Pk
GiK
IŚ
GIN
GiK
IŚ
2*
12
15
12
8
8
3*
12
15
12
12
12
4*
12
12
12
4 st. niestacjonarne
12
12
5-7 st. stacjonarne
12
12
12
5-8 st.
12
12
12
niestacjonarne
* St. stacjonarne i niestacjonarne
Uwaga. W związku z zapisem w par. 17 ust.12 Regulaminu Studiów, obowiązującym
od 1.10.2015 r., zasady dopuszczalnego deficytu punktów do wpisu na semestr
dyplomowy na studiach I stopnia nie stosuje się.

B. Semestry kontrolne:
 studia stacjonarne I stopnia: semestr 4 i 6
 studia stacjonarne II stopnia: semestr 2
 studia niestacjonarne I stopnia: semestr 4 i 7.
 studia niestacjonarne II stopnia: semestr 3.
C. Ustala się co następuje:
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
kierunek GiK i IŚ, ubiegający się o wpis na semestr 5 muszą spełnić
następujące warunki:
 przy zaliczeniu semestru kontrolnego 4 dokonana będzie ocena punktowa i
programowa dotychczasowego przebiegu studiów, w szczególności stopnia
zaawansowania zaliczenia przedmiotów obowiązkowych kierunkowych.
Dopuszcza się niezaliczenie co najwyżej dwóch modułów obowiązkowych, w
tym co najwyżej jednego przedmiotu z modułów obowiązkowych
kierunkowych
(lista
modułów
obowiązkowych
kierunkowych
dla
poszczególnych rodzajów i kierunków na semestrach 1 - 4 zamieszczona jest
w syllabusach).
 Niezaliczenie dwóch lub więcej przedmiotów obowiązkowych kierunkowych
będzie podstawą do nieudzielenia wpisu na semestr 5. W stosunku do
studentów spełniających warunki dopuszczalnego deficytu punktów (punkt
A), lecz nie spełniających powyższych kryteriów, Prodziekan d/s studenckich i
kształcenia podejmie indywidualną decyzję (np. urlop w celu powtarzania
semestru, urlopu w celu uzupełnienia zaległości, skreślenie z listy studentów
w przypadku notorycznego niezaliczania w/w przedmiotów). Wymagane jest
złożenie podania o wpis na semestr 5 po semestrze kontrolnym 4 złożone
przed rozpoczęciem zajęć nowego semestru. W podaniu należy wpisać
okoliczności niezaliczenia przedmiotów powtarzanych.
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek GiK i IŚ,
ubiegający się o wpis na semestr dyplomowy 7 oraz studenci studiów
niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek GiK i IŚ, ubiegający się o
wpis na semestr dyplomowy 8, muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty
przewidziane programem studiów. Studenci, którzy nie spełnią tego warunku nie
otrzymają wpisu na semestr dyplomowy (mogą przerwać studia lub ubiegać się o
urlop okolicznościowy w celu powtarzania semestru lub uzupełnienia zaległości).
Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek GiK i IŚ,
ubiegający się o wpis na semestr dyplomowy 3, muszą mieć zaliczone
wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów z semestru 2. Studenci,
którzy nie spełnią tego warunku nie otrzymają wpisu na semestr 3 (mogą przerwać
studia lub ubiegać się o urlop okolicznościowy w celu powtarzania semestru lub
uzupełnienia zaległości. Z uwagi na zmiany programowe mogą być wyznaczone
różnice programowe do uzupełnienia w trakcie urlopu).
Studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia kierunek GiK i IŚ,
ubiegający się o wpis na semestr dyplomowy 4, muszą mieć zaliczone
wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów z semestru 1 i 3. Studenci,
którzy nie spełnią tego warunku nie otrzymają wpisu na semestr 4 (mogą przerwać
studia lub ubiegać się o urlop okolicznościowy w celu powtarzania semestru lub
uzupełnienia zaległości. Z uwagi na zmiany programowe mogą być wyznaczone
różnice programowe do uzupełnienia w trakcie urlopu).

Uwaga. Według obowiązującego Regulaminu Studiów (§. 17 ust. 11) "Warunkiem
zaliczenia semestru kontrolnego jest wypełnienie przez studenta dodatkowych
wymagań, o których mowa w §. 7 ust. 13". To znaczy, przy zaliczeniu semestru
kontrolnego dokonywana jest zarówno ocena punktowa, jak i ocena programowa
dotychczasowego
przebiegu
studiów
studenta,
w
szczególności
stopnia
zaawansowania zaliczenia obowiązkowych modułów zajęć. Stąd też ocena punktowa
i programowa dotychczasowego przebiegu studiów następuje po semestrach
kontrolnych (opisanych w punkcie B.), przy wpisie:
 na studiach stacjonarnych I stopnia na semestr 5 i 7,
 na studiach stacjonarnych II stopnia na semestr 3,
 na studiach niestacjonarnych I stopnia na semestr 5 i 8,
 na studiach niestacjonarnych II stopnia na semestr 4.
D. Powtarzanie semestru/roku
Powtarzanie semestru 1 nie jest możliwe (na każdym rodzaju studiów i stopniu
kształcenia, Reg.Stud. par.19, ust.6).
Powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnych, na każdym stopniu
kształcenia, możliwe jest tylko raz (Reg.Stud. par.19, ust.2), natomiast na studiach
niestacjonarnych - co najwyżej dwukrotnie (Uchwała Rady Wydziału nr 72/2017).
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