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ZASADY PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU UNIKATOWYM CHEMIA 
BUDOWLANA 

prowadzonym wspólnie 

przez 
 

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie 
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin ma zastosowanie do studiów I stopnia, prowadzonym w ramach międzyuczelnianego, 
unikatowego kierunku studiów „Chemia budowlana”, zwanych dalej Studiami.  

2. Jednostkami prowadzącymi Studia są Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Wydział 
Chemiczny Politechniki Łódzkiej. 

3. W rozumieniu Regulaminu pojęcie WCh PG oznacza Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej,  
WIMiC AGH oznacza Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie oraz WCh PŁ oznacza Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. 

§ 2 

1. Warunki i tryb rekrutacji na Studia uchwalają odrębnie Senaty Politechniki Gdańskiej, Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniki Łódzkiej na wniosek 
właściwych Rad Wydziałów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w każdej z uczelni. 

2. Rekrutację kandydatów na Studia uczelnie prowadzą we własnym zakresie. Uczelnia, która przyjmie 
kandydata w poczet swoich studentów, zwana będzie dalej Uczelnią macierzystą dla danego studenta, 
pozostałe uczelnie nazywane będą uczelniami partnerskimi. 

3. Przyjęcie w poczet Studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania w Uczelni 
macierzystej. 

4. Student otrzymuje w uczelni macierzystej legitymację studencką oraz indeks, w którym 
dokumentowany jest przebieg studiów.  

5. Student zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów uczelni 
macierzystej, innymi przepisami obowiązującymi na uczelni macierzystej oraz wykonywać zarządzenia 
władz i organów uczelni macierzystej.  

6. Student zobowiązany jest postępować zgodnie z niniejszym regulaminem studiów, oraz w czasie 
pobytu w uczelni partnerskiej postępować zgodnie z regulaminem studiów uczelni partnerskiej, innymi 
przepisami obowiązującymi na uczelni partnerskiej oraz wykonywać zarządzenia władz i organów tej 
uczelni. 
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II. Organizacja studiów 

§ 3 

Studia przebiegają według planu studiów i programu nauczania przyjętych przez Radę Programową 
międzyuczelnianego kierunku studiów unikatowych Chemia Budowlana, zwana dalej RPCHB, w trybie 
określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365) i 
zatwierdzonymi przez Senaty Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 4 

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego), obejmujących zajęcia 
dydaktyczne, sesje egzaminacyjne (podstawową i poprawkową), praktyki i wakacje. 

2. Organizację roku akademickiego ustala RPCHB po zasięgnięciu opinii uczelnianych organów 
samorządu studentów i ogłasza najpóźniej miesiąc przed jego rozpoczęciem. 

§ 5 

Studia odbywają się według następującego schematu organizacyjnego: 

1. Semestr I, II i III studenci odbywają w uczelniach macierzystych, realizując kształcenie 
według identycznych planów i programów studiów. 

2. Semestr IV, realizowany również w uczelni macierzystej, jest semestrem specjalistycznym, na 
którym zajęcia prowadzone są według odrębnych programów w każdej z uczelni. 

3. Semestr V i VI realizowany jest poza uczelnia macierzystą, studenci przebywają kolejno po 
jednym semestrze na każdej z uczelni partnerskich. 

4. Semestr VII (dyplomowy) realizowany jest w uczelni macierzystej i kończy się obroną pracy 
dyplomowej inżynierskiej. 

5. Na semestrze dyplomowym student może wybrać pomiędzy realizacją pracy dyplomowej w 
firmie komercyjnej, połączoną ze stażem zawodowym lub w uczelni, w wybranym 
laboratorium. 

III Zasady rejestracji studentów i zaliczania przedmiotów 
§ 6 

1. Zasady rejestracji studentów na kolejne semestry są oparte na systemie akumulacji i transferu 
punktów. 

2. Student może uzyskać rejestracje na kolejny semestr/rok w postaci rejestracji pełnej lub 
rejestracji warunkowej. 

3. Rejestrację pełną może otrzymać student, który w dotychczasowym przebiegu studiów uzyskał 
pełną liczbę punktów, przewidzianą planem studiów oraz zaliczył wszystkie przedmioty 
przewidziane planem i programem studiów.  

4. Rejestrację warunkową może otrzymać student, który w dotychczasowym przebiegu studiów 
uzyskał liczbę punktów nie mniejszą niż pełną liczbę punktów przewidzianą programem 
nauczania, pomniejszoną o dopuszczalne braki punktowe. Dopuszczalne braki punktowe 
określają na początku każdego semestru lub roku dziekani WCh PG, WIMiC AGH oraz WCh PŁ 
jednolicie dla wszystkich studentów kierunku. 
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§ 7 

1. Politechnika Łódzka stosuje następującą skalę ocen wpisywanych do indeksu:  
5,0 – pięć, 
4,5 – cztery i pół, 
4,0 – cztery, 
3,5 – trzy i pół, 
3,0 – trzy, 
2,0 – dwa.  
Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 – dwa. 

2. Politechnika Gdańska stosuje następującą skalę ocen wpisywanych do indeksu: 
5,5 – celująca 
5,0 – bardzo dobra 
4,5 – ponad dobra 
4,0 – dobra 
3,5 – dość dobra 
3,0 – dostateczna 
2,0 – niedostateczna 
Ocena niedostateczna - 2,0 jest oceną negatywną i oznacza niezaliczenie przedmiotu. 

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stosuje następującą skalę 
ocen wpisywanych do indeksu: 

5,0 – bardzo dobry 
4,5 – plus dobry 
4,0 – dobry 
3,5 – plus dostateczny 
3,0 – dostateczny 
2,0 – niedostateczny 
Ocena niedostateczna - 2,0 jest oceną negatywną i oznacza niezaliczenie przedmiotu. 

4. W celu ujednolicenia ocen uzyskiwanych przez studentów w uczelniach partnerskich 
wprowadza się następującą skalę: 

5,0 – pięć (odpowiada ocenie 5,0 i 5,5 uzyskanej w Politechnice Gdańskiej) 
4,5 – cztery i pół, 
4,0 – cztery, 
3,5 – trzy i pół, 
3,0 – trzy, 
2,0 – dwa.  
Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 – dwa. 

5. Decyzje o skreśleniu z listy studentów, ponownej rejestracji lub udzieleniu urlopu podejmuje 
dziekan wydziału macierzystego studenta w oparciu o regulamin uczelni macierzystej. 

 
IV Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Wszelkie postępowanie dotyczące studentów kierunku unikatowego „Chemia budowlana” nie 
określone niniejszym regulaminem odbywa się według regulaminów uczelni macierzystej studenta. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. 


