
Uchwała Rady Wydziału chemii UG nr 6/18
z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad studiowania z długiem punktowym ECTS

Na podstawie $ 20 p.4 Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19l17 z dnia
27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiow Uniwersytetu
Gdańskiego uchwalono co następuje:

s1
Rada Wydziału postanawia określić liczbę punktow ECTS, której przekroczenie
w danym semestrze oraz roku akademickim nie zezwala studentowi na ubieganie się
o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym.

s2
Pzedmiotom przewidzianym planem studiow przypisuje się punkty ECTS, ktore są
przypisane poszczegolnym formom zajęc realizowanych W ramach przedmiotu.

Student uzyskuje punkty za zaliczenie poszczegolnych form zając W ramach
realizowanego pzedmiotu po uzyskaniu oceny pozytywnej.

s3
Suma punktow Wymaganych do zaliczenia danego okresu rozliczeniowego określona
jest w planie studiów i programie kształcenia, Suma punktów z niezaliczonych
przedmiotow okreŚlana jest jako dług punktowy EcTs'

s4
Dla studentow, ktorzy zaliczyli pienrrszy okres rozliczeniowy (l semestr studiow
l stopnia) i zostali zarejestrowani na kolejny semestr, za dopuszczalny uznaje się dług
punktowy nie przekraczający 15 punktów EcTs W roku akademickim
(z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej niż 3 przedmioty), w tym 10 punktów
EcTs W jednym semestze (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej
niż2przedmioty), ktory nie zawiera punktow związanych z ponownym poMarzaniem
niezaliczonych przedmiotow. Student moze wówczas otrzymac zezwolenie
odpowiedniego prodziekana na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym.



s5
1. Dla studentow, ktorzy nie zaliczyli pienłszego okresu rozliczeniowego (l semestru
studiow l stopnia), za dopuszczalny uznĄe się dług punktowy nie przekraczający
4 punktów EcTs w semestrze z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej niż jeden
przedmiot.

2. Nie dopuszcza się jednak długu punktowego z przedmiotow z dziedziny nauk
chemicznych.

s6
Studia ll stopnia są kontynuacją studiow l stopnia, a tym samym we wszystkich
okresach rozliczeniowych obowiązują przepisy zawarte W s 4.

s7
Dług punktowy, wynikający z niezaliczenia przedmiotu, powinien zostać uregulowany
najpoŹniej w kolejnym okresie rozliczeniowym, w ktorym realizowany jest przedmiot.

sB
Traci moc uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego nr 17114 z dnia
17 września 2014 roku w sprawie zasad studiowania z długiem punktowym ECTS'

se
Uchwała wchodzi w zycie od 1 pażdziernika 201B roku.


