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Kierownik przedmiotu lub osoba przez niego upoważniona zobowiązani są na bieżąco 

do wprowadzania wyników zaliczeń i egzaminów do systemu informatycznego Uczelni, za 

pośrednictwem Zintegrowanego Terminala Nauczyciela (ZTN). Po zakończeniu każdego 

semestru, w terminach określonych przez Rektora, kierownik przedmiotu lub osoba przez 

niego upoważniona zobowiązani są do przekazania podpisanych protokołów do dziekanatu 

(§13, ust. 4 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej). 

 

Student jest zobowiązany w terminie określonym przez Rektora do zapoznania się z 

wynikami zaliczeń i egzaminów zarejestrowanych w systemie informatycznym Uczelni (§13, 

ust.5 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej). 

 

Dziekan podejmuje decyzję o liczbie zaliczonych punktów, które są wpisane do karty 

okresowych osiągnięć studenta i zarejestrowane w systemie informatycznym Uczelni (§13, 

ust.6 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej). 

 

Dziekan podejmuje decyzję o trybie i warunkach rejestracji na następny semestr 

studiów. Decyzja ta zostaje wydana studentowi i zarejestrowana w systemie informatycznym 

Uczelni (§13, ust.7 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej). 

 

Student może uzyskać rejestrację na kolejny semestr w postaci rejestracji pełnej lub 

rejestracji warunkowej. Rejestrację pełną otrzymuje student, który w dotychczasowym 

przebiegu studiów zaliczył wszystkie przedmioty i uzyskał liczbę punktów przewidzianych 

programem studiów. Rejestrację warunkową otrzymuje student, który w dotychczasowym 

przebiegu studiów uzyskał liczbę punktów wynikającą z dopuszczalnych braków punktowych 

oraz wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych decyzjami dziekana (§13, ust.8 

Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej).  

 

W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji pełnej lub 

warunkowej, dziekan podejmuje decyzję o ponownej rejestracji na niższy semestr, udzieleniu 

urlopu dziekańskiego w związku ze skierowaniem na ponowną rejestrację na dany semestr w 

kolejnym roku akademickim lub skreśleniu z listy studentów (§13, ust. 9 Regulaminu 

Studiów w Politechnice Łódzkiej). 

 

Student powtarzający przedmiot może podejść do egzaminu z danego przedmiotu w 

kolejnej sesji. Jeśli nie zaliczy ponownie tego przedmiotu, zobowiązany jest w kolejnym 

semestrze uczestniczyć w zajęciach. Związku z tym student jest zobowiązany w ciągu dwóch 

pierwszych tygodni następnego semestru zgłosić się do prowadzącego zajęcia i ustalić 

warunki powtarzania przedmiotu. Natomiast w przypadku przedmiotów obieralnych student 

realizuje przedmioty z listy przedmiotów prowadzonych na danym semestrze . 

 

Warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest brak zadłużeń finansowych 

wobec wydziału oraz wykonanie i dostarczenie do dziekanatu badań lekarskich w określonym 

terminie. 
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Studia inżynierskie I-go stopnia stacjonarne: 

Podstawą uzyskania rejestracji warunkowej na kolejny semestr jest posiadanie: 

- po II semestrze studiów co najmniej 45 punktów ECTS (brak 15 punktów);  

- po IV semestrze studiów co najmniej 105 punktów ECTS (brak 15 punktów); 

- po VI semestrze studiów co najmniej 165 punktów ECTS (brak 15 punktów). 

 

Studia inżynierskie I-go stopnia niestacjonarne – kierunek inżynieria bezpieczeństwa 

pracy: 

Podstawą uzyskania rejestracji warunkowej na kolejny semestr jest posiadanie: 

- po II semestrze studiów maksymalnie 15 punktów ECTS braku 

 

Studia magisterskie II-go stopnia stacjonarne 3-semestralne: 

Podstawą uzyskania rejestracji warunkowej na kolejny semestr jest posiadanie: 

- po I semestrze studiów maksymalnie 15 punktów ECTS braku 

 

Studia magisterskie II-go stopnia stacjonarne 4-semestralne: 

Podstawą uzyskania rejestracji warunkowej na kolejny semestr jest posiadanie: 

- po II semestrze studiów maksymalnie 15 punktów ECTS braku 

 

Studia magisterskie II-go stopnia niestacjonarne: 

Podstawą uzyskania rejestracji warunkowej na kolejny semestr jest posiadanie: 

- po I semestrze studiów maksymalnie 11 punktów ECTS braku 

- po III semestrze studiów maksymalnie 15 punktów ECTS braku 

 

 

Ważne! 

Jeżeli w karcie przedmiotu są określone wymagania wstępne student może uczestniczyć w 

zajęciach jedynie po zaliczeniu przedmiotu realizującego efekty kształcenia odpowiadające 

wymaganiom, tzw. następstwo przedmiotów. 

 

O przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej mogą ubiegać się jedynie studenci, 

którzy nie wykonali w terminie pracy na skutek przyczyn niezależnych od nich zgodnie z 

§32, ust. 3 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej. 

 

Opłata za powtarzanie nie zaliczonych przedmiotów to 55 zł. za każdy punkt ECTS. Opłata za 

powtarzanie przedmiotu lub semestru zgodnie z §21, ust.1Regulaminu Studiów powinna być 

wniesiona nie później niż w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia powtarzanych zajęć. Za 

nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki. 

 

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer konta generowany poprzez podanie numeru 

albumu na stronie: https://webdziekanat.p.lodz.pl  
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