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Politechnika

Termin składania wymaganych
dokumentów do rejestracji
po semestrze zimowym
r.a. 2021/2022 upływa w dniu:

15 luty 2022 r.
UWAGA: Wszystkie podania w okresie rejestracyjnym należy
przesyłać do dziekanatu drogą mailową na adres:
niestacjonarny.wil@pw.edu.pl (zmieniliśmy adres email!)

Rejestracja na kolejny semestr:
Studenci, którzy spełniają warunki rejestracji na semestr letni r.a.
2021/2022 otrzymają automatycznie rejestrację na kolejny semestr bez
potrzeby
przesyłania
podania
do
dziekanatu.
Warunki rejestracji dostępne są na stronie WIL w Zakładce: Studenci ->
Studnia
niestacjonarne
->
Zasady
rejestracji
->Zasady rejestracji na studiach niestacjonarnych I i II stopnia
obowiązujące od r.a. 2021/2022
• Osoby, które nie chcą kontynuować studiów proszone są o złożenie
w dziekanacie lub przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej
pisemnej rezygnacji do 15 lutego 2022 r. W przypadku
niezłożenia rezygnacji może być naliczona opłata za kolejny
semestr.
• Studenci, którzy nie spełniają warunków rejestracji powinni przesłać
do 15 lutego 2022 r. do dziekanatu maila z podaniem o
warunkową/powtórną
rejestrację
(z
uzasadnieniem):
niestacjonarny.wil@pw.edu.pl
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• Inne podania, w tym podania o awans, urlop, uznanie osiągnięć
powinny być przesłane mailem również do 15 lutego 2022 r.
• Studenci, którzy byli już zarejestrowani na ostatni semestr studiów,
nieposiadający absolutorium, mogą złożyć podanie o powtórną
rejestrację (mailowo).
• Studenci posiadający absolutorium mogą złożyć podanie o
przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące
(mailowo). Przedłużenie jest możliwe jeżeli student jest zapisany do
promotora na rok akademicki 2021/2022 oraz ma wpisany do APD
temat pracy dyplomowej, na podstawie złożonej w dziekanacie
karty.
Przedłużenie studiów na dokończenie pracy dyplomowej na ten
okres nie wymaga wnoszenia opłat. Pracę należy złożyć do 20 maja
2022 r.

Korespondencję mailową do dziekanatu prosimy kierować tylko ze
skrzynki uczelnianej (w domenie: @pw.edu.pl)

BRAK SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW
SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY STUDENTÓW

Przystępując do rejestracji:
Studenci powinni sprawdzić poprawność ocen zamieszczonych w
systemie USOS. W razie ewentualnych braków w ocenach lub
rozbieżności student niezwłocznie powinien wyjaśnić to z prowadzącym
zajęcia. Korekty ocen w USOS dokonuje prowadzący zajęcia (a nie
dziekanat).
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Zapisy na przedmioty:
» Dziekanat zapisuje na przedmioty z bieżącego semestru na który
student został zarejestrowany (nie dotyczy przedmiotów wybieralnych).
•
Prosimy w trakcie zapisów sprawdzić, czy nie są Państwo
zapisani na zaliczony już wcześniej przedmiot. W takim przypadku,
należy się samodzielnie wypisać.
•
Po zapisaniu przez dziekanat do danej grupy, student może w
miarę wolnych miejsc w grupach sam przepisać się do innej.
•
Studenci zapisują się na przedmioty powtarzane, HES,
specjalnościowe
i
lektoraty
poprzez
system
USOS:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl/
Zakładka: Dla studentów-> Rejestracja
»Studenci mają obowiązek zapisać się na aktualnie prowadzone, a
dotychczas niezaliczone przedmioty/ niezrealizowane w poprzednich
semestrach.
» Studenci, którzy nie zapiszą się na przedmioty wybieralne lub
powtarzane w USOSweb nie będą mieli możliwości uczęszczania na te
zajęcia w bieżącym semestrze i uzyskania wpisu ocen do protokołów.

Terminy zapisów:
Zapisy na przedmioty powtarzane w USOSweb trwają od 24.02.2022
g. 06:15 do 27.02.2022 g. 23:59.
Zapisy na przedmioty HES oraz wybieralne są podzielone na 3 tury:
•
I tuta trwa
od 24.01.2022 g. 18:15 do 30.01.2022
•
II tura trwa
od 01.02.2022 g.18:15 do 15.02.2022
•
III tura trwa
od 24.02.2022 g.06:15 do 27.02.2022 g. 23:59 dla
powtórkowiczów
Zapisy na lektoraty są realizowane przez stronę Studium Języków
Obcych, sjo.pw.edu.pl (zapisy od 17 do 22 lutego 2022 r. I stopień, 23
lutego do 1 marca II stopień).
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Opłaty:
Należne opłaty będą naliczane po zamknięciu zapisów na przedmioty.
Termin płatności czesnego za semestr letni 2021/2022 23 marzec 2022r.
Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego, po
naliczeniu należnej kwoty w USOSweb.
Opłaty naliczane są na podstawie odpowiednich Decyzji Rektora.
Podanie o raty można składać droga mailową do 16.03.2022 r.

Ważne informacje:
» Oceny cząstkowe z poprzednich cykli dydaktycznych mogą zostać
uznane przez prowadzącego tylko, jeśli wynika to z regulaminu
przedmiotu.
UWAGA: uznanie oceny nie wiąże się ze zwolnieniem z opłat – opłata jest
naliczana za cały niezaliczony przedmiot tj. proporcjonalnie do liczby
punktów ECTS.

