
 

 
ZASADY UDZIELANIA WPISÓW WARUNKOWYCH NA WYDZIALE 

ELEKTRYCZNYM AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI OKRE ŚLONE UCHWAŁ Ą 
RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO W DNIU 20.09.2016 ROKU . 

 
1. Student, który posiada komplet pozytywnych ocen ze wszystkich zakończonych 

semestrów uzyskuje rejestrację pełną  na kolejny semestr.  
2. Student, który nie uzyskał kompletu pozytywnych ocen w  bieżącym  semestrze lub w 

którymś z semestrów wcześniejszych może ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny 
semestr, o urlop dziekański lub o płatne powtarzanie semestru. 

3. Na Wydziale Elektrycznym rejestracja warunkowa na kolejny semestr możliwa jest z 
długiem punktowym w wysokości do 18 punktów ETCS w tym maksymalnie 12 
punktów ETCS z poprzedniego semestru.  

4. Podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr, urlop dziekański lub płatne 
powtarzanie semestru należy złożyć w dziekanacie do 10 października, po semestrze 
letnim, lub do 10 marca po semestrze zimowym.  

5. Niezłożenie podania w określonych powyżej terminach skutkuje skreśleniem z listy 
studentów.  

6. Student, który uzyskał wpis warunkowy na kolejny semestr lub urlop dziekański może 
do końca tego semestru zaliczać bezpłatnie przedmioty z semestru poprzedniego.  

7. Student, który uzyskał wpis warunkowy, urlop dziekański lub powtarzanie semestru i 
ma niezaliczone przedmioty z semestrów wcześniejszych niż semestr bezpośrednio 
poprzedzający bieżący semestr studiów ponosi koszty powtarzania tych przedmiotów 
zgodnie z obowiązującym  "Zarządzeniem Rektora Akademii Morskiej w Gdyni  w 
sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w 
Gdyni". 

8. Opłata za płatne powtarzanie przedmiotów jest pobierana za cały semestr. Nie pobiera 
się opłaty w semestrach w których na wcześniejszych latach studiów lub w innych 
grupach nie są realizowane przedmioty objęte wpisem warunkowym. W takim 
przypadku na wniosek grupy studentów, o ile będą takie możliwości, Dziekan może 
wyrazić zgodę na utworzenie dodatkowej grupy dla studentów powtarzających dany 
przedmiot. Studenci ponoszą wtedy opłaty zgodnie z obowiązującym   "Zarządzeniem 
Rektora Akademii Morskiej w Gdyni  w sprawie wysokości opłat za świadczenie 
usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni". 

9. Wprowadzone zasady obowiązują od 26 września 2016 roku. Dla studentów studiów 
niestacjonarnych nowe limity określające dopuszczalny dług punktowy umożliwiający 
rejestrację warunkową na następny semestr obowiązują od 24 lutego 2017 roku. 

  
 


