
ZASADY REJESTRACJI WARUNKOWEJ NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM AKADEMII MORSKIEJ 

W GDYNI OKREŚLONE UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO  

W DNIU 15.02.2018 ROKU. 

 

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów na Akademii Morskiej w Gdyni student ma prawo do jednego 

terminu egzaminu (zaliczenia) w trybie podstawowym i jednego terminu poprawkowego.  

2. Student, który posiada komplet pozytywnych ocen ze wszystkich zakończonych semestrów uzyskuje 

rejestrację pełną na kolejny semestr.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Podanie o rejestrację warunkową na kolejny semestr, urlop dziekański lub płatne powtarzanie 

semestru należy złożyć w dziekanacie najpóźniej pierwszego dnia kolejnego semestru.  

6. Niezłożenie podania w określonym powyżej terminie przez osobę posiadającą dług punktowy 

skutkuje skreśleniem z listy studentów.  

7. W przypadku uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejny semestr lub uzyskania urlopu 

dziekańskiego student ma prawo do jednego terminu zaliczenia lub egzaminu poprawkowego z 

każdego niezaliczonego przedmiotu z poprzedniego semestru. Student może także rozliczyć się z 

zaległych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych lub zadań projektowych z poprzedniego semestru, nie 

może natomiast oczekiwać organizacji dodatkowych zajęć w celu uzupełniania niezrealizowanych 

ćwiczeń laboratoryjnych. Student nie ponosi opłaty za niezaliczone przedmioty z poprzedniego 

semestru. W systemie Wirtualnej Uczelni najpóźniej w połowie semestru wygenerowana zostanie lista 

osób uprawnionych do warunkowego zaliczania poszczególnych przedmiotów.  

8. W przypadku, gdy student nie uzyskał zaliczenia lub nie zadał egzaminu w semestrze, na który 

uzyskał wpis warunkowy w kolejnym semestrze może ubiegać się o płatne powtarzanie przedmiotu 

ponosząc koszty zgodnie z obowiązującym "Zarządzeniem Rektora Akademii Morskiej w Gdyni w 

sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni". W takim 

przypadku student ma prawo zaliczać przedmioty razem ze studentami realizującymi te przedmioty 

zgodnie z planem studiów. Student ma też prawo do ponownego uczęszczania na zajęcia. Decyzję czy 

zachodzi taka konieczność podejmuje prowadzący zajęcia.  

9. 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 wnoszą wtedy opłaty związane z płatnym powtarzaniem 

przedmiotu.  


