Studia Stacjonarne

REJESTRACJA LUTY 2021
Termin składania dokumentów
do 14.02.2021
W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 rejestracja na kolejny semestr w roku 2020/2021 odbywa się drogą
elektroniczną.
W dniach 15 – 21.02.2021 r. w związku z dużą ilością pracy dziekanat może
odpowiadać na Państwa maile i telefony z opóźnieniem.
Student jest zobowiązany do sprawdzenia informacji dotyczących przebiegu jego
studiów w systemie informatycznym przed terminem rejestracji oraz
niezwłocznego wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wyników z prowadzącymi
zajęcia (§37, pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW). Brak oceny w systemie wiąże się z
obciążeniem studenta niezaliczonym przedmiotem.
Studenci:

 1 semestru I stopnia
 1 semestru studiów II stopnia
1) Przesyłają na adres: stacjonarny@il.pw.edu.pl, wyłącznie z indywidualnego
konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl skany następujących dokumentów

 podania dotyczące:

• rejestracji warunkowej jeżeli nie zostały spełnione warunki rejestracji
https://www.il.pw.edu.pl/?mdocs-file=6841 (ze względu na uchylenie
decyzji Dziekana WIL PW nr 54/2020 w r.a. 2020/2021 obowiązują
zasady rejestracji uchwalone dla r.a. 2019/2020),
• ewentualnego uznania przedmiotów zaliczonych innym tokiem
studiów.

Studenci:
 powtarzający semestr 7 I stopnia - posiadający absolutorium
 powtarzający 3 semestr studiów II stopnia – posiadający
absolutorium

Przesyłają do dziekanatu na adres: stacjonarny@il.pw.edu.pl, wyłącznie z
indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl skany
następujących dokumenty:
 podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia
20.05.2021 r.;
Studenci, którzy chcą się bronić powinni zastosować się do wytycznych w
dokumencie „Co przed obroną – formalności”.

Studenci:
 powtarzający 7 semestr I stopnia – nieposiadający absolutorium
 3 semestru studiów II stopnia – nieposiadający absolutorium
Przesyłają do dziekanatu na adres: : stacjonarny@il.pw.edu.pl, wyłącznie z
indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl, skany
następujących dokumentów
 podanie dotyczące:
o wyrażenia zgody na powtórną rejestrację na semestr 8 studiów
I stopnia lub semestr 3 studiów II stopnia;
Uzyskanie zgody dziekana na powtórną rejestrację oznacza konieczność
zapisania się na przedmioty w rejestracji USOSweb w terminie 17.02.2021 r.
godz. 18:15 – 18.02.2021 r. godz. 23:59 oraz wniesienie naliczonej w USOS
opłaty za powtarzane przedmioty oraz opłaty za konsultacje pracy
dyplomowej (w wysokości 220 zł – I stopień, 390 zł – II stopień).
Nieskorzystanie z powyższych rozwiązań skutkuje wszczęciem postępowania o
skreśleniu z listy studentów .

Studenci:
 1, 3,5, 7 semestru I stopnia
1) do 14.02.2021 r. przesyłają do dziekanatu na adres: stacjonarny@il.pw.edu.pl,
wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl skany
następujących dokumentów
 podania dotyczące:
• uznania przedmiotów zaliczonych innym tokiem studiów,
• rozłożenia opłat na raty;

2) w terminie 17.02.2021. r. godz. 18:15 – 18.02.2021 r. godz. 23:59 zapisują się w
USOSWeb na przedmioty powtarzane.
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Zasady rejestracji na przedmioty w USOSweb
1) Studenci powtarzający przedmioty niezaliczone w poprzednim roku
akademickim zobowiązani są do zapisania się na przedmioty
powtarzane. Osoby, które z ważnych względów nie będą mogły
uczestniczyć w zajęciach (powtarzanych lub z obecnego semestru
studiów) powinny złożyć podanie do Dziekana z uzasadnioną prośbą o
zwolnienie z obowiązku realizacji przedmiotu w tym semestrze.
2) Studenci zapisują się na przedmioty w USOSweb (po zalogowaniu się na
stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl) zakładka: Dla studentów /
Rejestracja.
3) Warunki zapisów na przedmioty:
a) Rejestracja na poniżej wymienione przedmioty wymaga zaliczenia
wskazanych poprzedników:
Przedmiot

Poprzednik

Wytrzymałość materiałów I

Mechanika teoretyczna [ćw]

Wytrzymałość materiałów II

Wytrzymałość materiałów I
[ćw]

Mechanika konstrukcji I

Wytrzymałość materiałów I

Konstrukcje metalowe I

Wytrzymałość materiałów I

Konstrukcje betonowe I

Wytrzymałość materiałów I

Geotechnika I

Wytrzymałość materiałów I
Geologia [w]

Mechanika konstrukcji II

Mechanika konstrukcji I [ćw]
Mechanika teoretyczna

Studenci, którzy zapiszą się na przedmiot pomimo niezaliczonego
wymaganego poprzednika przedmiotu nie będą mieli uznanej oceny z
tego przedmiotu, a system naliczy opłatę.

b) W semestrze letnim 2021 będzie możliwość uruchomienia grupy
pościgowej z przedmiotu Wytrzymałość Materiałów 1. Spotkanie w
tej sprawie z Prodziekanem ds. studiów odbędzie się w MS Teams
w dniu 05.02.2021 o godz. 12.00. Studenci zainteresowani
uczestnictwem w zajęciach powinni zapisać się na przedmiot w
rejestracji USOSweb w terminie: od 05.02.2021 godz. 18.15 do
08.09.2021 godz. 23.59. Grupa zostanie uruchomiona pod
warunkiem zapisania się 15 osób. 09.02.2021 zostanie ogłoszona
informacja o uruchomieniu grupy pościgowej, a planowany termin
zajęć umieszczony na planie semestru 4. Warunkiem koniecznym
do uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty do 11.02.2021.
Płatność będzie naliczana zgodnie z aktualną Decyzją Rektora tzn.
za wykład 90 zł, a za ćwiczenia audytoryjne i projektowe 11 zł/h co
daje łącznie 585 zł za przedmiot. Nie jest możliwe uzyskanie
zwolnienia z opłaty. Zapisanie się w rejestracji na przedmiot jest
równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

c) Opłaty są naliczane za cały niezaliczony przedmiot (wszystkie
składowe). Oceny cząstkowe z poprzednich cykli dydaktycznych
mogą zostać uznane przez prowadzącego tylko jeśli wynika to z
regulaminu przedmiotu. Studenci, którzy w poprzednich cyklach
zaliczyli składową przedmiotu i zgodnie z regulaminem
przedmiotu będą mieli uznaną przez prowadzącego ocenę bez
konieczności uczestnictwa w zajęciach powinni:
 na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr
99 . Jeżeli przedmiot nie ma utworzonej grupy nr 99, a
regulamin przedmiotu przewiduje uznanie zaliczenia, prosimy
kontakt z Kierownikiem przedmiotu oraz Dziekanatem.
 na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne
miejsce do grupy regularnej.
USOS przypisze punkty ECTS tylko za przedmiot, który ma pozytywną
ocenę ze wszystkich składowych oraz ocenę łączną w danym cyklu
dydaktycznym.
4) Odpowiedzi na wszelkie pytania oraz pomoc w zapisach można uzyskać
stacjonarny@il.pw.edu.pl lub telefonicznie 22 234 65 21 oraz poprzez
czat Teams z pracownikami Dziekanatu.
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Harmonogram zapisów na przedmioty w USOSweb
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów.

Wszyscy studenci:
 Zapisy na przedmioty powtarzane 17.02.2021 (środa) godz. 18:15 do
18.02.2021 (czwartek) godz. 23:59;

Semestry 1,3

studiów I stopnia:

terminy i sposób zapisów na

wychowanie fizyczne i język obcy zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.

Semestr 1 studiów I stopnia:
 Zapisy na przedmioty HES. Wykaz przedmiotów i harmonogram
zapisów: https://www.il.pw.edu.pl/?mdocs-file=8392
 Semestr 1 studiów II stopnia:
 Zapisy na przedmioty specjalistyczne wybieralne i HES.
Wykaz
przedmiotów
i
harmonogram:
https://www.il.pw.edu.pl/?mdocsfile=8394 oraz
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Opłaty za przedmioty powtarzane
Opłaty są naliczane za cały niezaliczony przedmiot (wszystkie składowe).
Należne opłaty będą naliczane zgodnie z Załącznikiem nr 3 do decyzji nr
89/2019 Rektora PW z dnia 24 czerwca 2019r. oraz z Załącznikiem 3 do
decyzji nr 123/2020 Rektora PW z dnia 18 czerwca 2020.
Oceny cząstkowe z poprzednich cykli dydaktycznych mogą zostać uznane
przez prowadzącego tylko jeśli wynika to z regulaminu przedmiotu.
Studenci, którzy w poprzednich cyklach zaliczyli składową przedmiotu i
zgodnie z regulaminem przedmiotu będą mieli uznaną ocenę przez
prowadzącego przedmiot bez konieczności uczestnictwa w zajęciach mogą
złożyć podanie o zwolnienie z opłat za uznane składowe.
Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PW należy
złożyć w dziekanacie studiów stacjonarnych w nieprzekraczalnym
terminie 7dni od naliczenia na koncie w USOSweb pełnej opłaty za
przedmioty powtarzane. Dziekanat będzie informował Studentów
mailowo (na adres w domenie numer_albumu@pw.edu.pl) o wykonanych
naliczeniach.
Podania składane po terminie będą rozpatrywane negatywnie.
Opłaty za przedmioty powtarzane należy dokonać na indywidualne konto
bankowe według naliczeń umieszczonych na indywidualnym koncie USOS we
wskazanym tam terminie.
Opłaty nieterminowe będą obciążane odsetkami.
W udokumentowanych przypadkach istnieje możliwość, składania podań o
rozłożenie opłat na raty lub zwolnienie z opłat.
Termin składania wszelkich podań, m.in. o rozłożenie opłaty na raty
upływa 14.02.2021 r.
Do podania należy dołączyć potwierdzenie opłaty pierwszej raty w
wysokości 1/3 wartości należności. Rozłożeniu na raty nie podlegają opłaty
poniżej 300 zł.
Dziekan będzie rozpatrywał prośby o zwolnienie tylko w bardzo
wyjątkowych sytuacjach. Uzasadnione podania do Dziekana Wydziału
dotyczące rozłożenia opłaty na raty lub zwolnienia z części opłat powinny
być przesłane na adres: stacjonarny@il.pw.edu.pl, wyłącznie z
indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl .

