
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dziekana nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku  
 

 

REGULAMIN ZAPISÓW NA BLOK PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH (KATEDRY) 

1. Studenci wszystkich kierunków I i II stopnia, prowadzonych przez Wydział Chemii UG, dokonują 
zapisów na blok przedmiotów dyplomowych (katedry) za pośrednictwem dziekanatu. 

2.  Studenci pobierają druki deklaracji ze strony www Wydziału Chemii 
https://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/druki_i_formularze_1 i składają 
wypełnioną deklarację w dziekanacie. 

3. Miejsce realizacji bloku przedmiotów dyplomowych zależy od kierunku studiów: 

a) Studenci kierunku Chemia realizują blok przedmiotów dyplomowych na Wydziale Chemii.                                  
W przypadku małej liczby studentów dopuszcza się tworzenie grup łączonych. 

b) Studenci kierunku Ochrona Środowiska realizują blok przedmiotów dyplomowych na Wydziale 
Chemii, na Wydziale Biologii oraz na Wydziale Oceanografii i Geografii zgodnie z umową 
prowadzenia kierunku. W przypadku małej liczby studentów dopuszcza się tworzenie grup 
łączonych. 

c) Studenci kierunku Biznes Chemiczny realizują blok przedmiotów dyplomowych na Wydziale Chemii 
oraz na Wydziale Ekonomii zgodnie z umową prowadzenia kierunku. W przypadku małej liczby 
studentów dopuszcza się tworzenie grup łączonych. 

4. Zapisy na blok przedmiotów dyplomowych dla studentów studiów I stopnia odbywają się                          
w 4 semestrze w marcu. 

5. Zapisy na blok przedmiotów dyplomowych dla studentów studiów II stopnia odbywają się                                  
w 1 semestrze w listopadzie. 

6. Dokładne terminy zapisów oraz liczbę miejsc w poszczególnych katedrach rokrocznie podaje 
Prodziekan ds. Studiów. 

7. W przypadku studentów studiów I stopnia: 

7.1  Podczas zapisów do katedr każdemu studentowi przyznawane są punkty. Punkty student 
otrzymuje za: 

a) średnią ocen po pierwszym roku studiów (2-5 pkt zgodnie ze skalą ocen, do dwóch miejsc po 
przecinku). W przypadku powtarzania semestru/ów średnia ocen ze wszystkich dotychczasowych 
semestrów. Średnia ocen liczona jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów 
oraz w uchwale nr 4/15 z dnia 13 maja 2015 roku Rady Wydziału Chemii. 

b) działalność w kołach naukowych (0,15 pkt). Przewodniczący poszczególnych kół naukowych 
sporządzają listę studentów aktywnie działających w danym kole naukowym i składają ją w 
dziekanacie najpóźniej w pierwszym dniu semestru letniego. Na liście wymagana jest akceptacja 
opiekuna koła. 

c) działalność w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów (0,15 pkt). Przewodniczący 
Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego sporządza listę studentów działających w Radzie                    
i składa ją w dziekanacie najpóźniej w pierwszym dniu semestru letniego. 

d) osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (0,15 pkt). Osiągnięcia naukowe / sportowe lub 
artystyczne wymagają udokumentowania (zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu/itp.) 
dołączonego do deklaracji przez studenta. 

7.2  Dziekanat sporządza listę rankingową studentów na podstawie łącznej punktacji. 

7.3  O pierwszeństwie zapisu do katedry decyduje wyższa punktacja.  

7.4  Podjęta wcześniej współpraca naukowa nie wpływa na pierwszeństwo zapisu do katedry. 

8. Student, który w wyznaczonym terminie nie dokona wyboru, zostaje przydzielony do katedry 
wybranej przez Prodziekana ds. Studiów. 
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