Zasady studiowania na Wydziale MIM
1.

Postanowienia ogólne

1.

Niniejsze Zasady Studiowania stanowi¡ uzupeªnienie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim.

2.

W caªym tek±cie niniejszych Zasad okre±lenie Dziekan oznacza prodziekana Wydziaªu Matematyki,
Informatyki i Mechaniki UW do spraw studenckich, a skrót WMIM oznacza Wydziaª Matematyki,
Informatyki i Mechaniki UW.

3.

We wszelkich sprawach niezastrze»onych do kompetencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nadzór nad realizacj¡ studiów i opiek¦ nad studentami sprawuje Dziekan.

2.

Rejestracja na przedmioty

1.

Wprowadza si¦ nast¦puj¡ce ograniczenia rejestracji:
1)

Student UW nie mo»e powtórnie rejestrowa¢ si¦ na przedmiot prowadzony przez WMIM, który
ju» zaliczyª.

2)

Dziekan mo»e odmówi¢ zarejestrowania na przedmiot studentowi, który co najmniej trzykrotnie
nie uzyskaª zaliczenia tego przedmiotu w jego wcze±niejszych edycjach.

2.

Prawo zaliczania przedmiotu wygasa z ko«cem sesji poprawkowej odpowiedniego cyklu dydaktycznego.

3.

Rejestracja na przedmioty odbywa si¦ w nast¦puj¡cych okresach (podane terminy s¡ orientacyjne):
1)
2)

rejestracja podstawowa na przedmioty w czerwcu i przed rozpocz¦ciem semestru,
rejestracja podstawowa do grup w okresie poprzedzaj¡cym semestr, a gieªda wymiany miejsc
w grupach w pierwszym tygodniu zaj¦¢,

3)

rejestracja dodatkowa w trakcie zaj¦¢.

4.

Wszystkie rejestracje prowadzone s¡ w elektronicznych systemach obsªugi studenta.

5.

Szczegóªowy terminarz rejestracji ogªasza Dziekan, nie pó¹niej ni» na 21 dni przed ko«cem zaj¦¢
semestru letniego.

6.

Na zako«czenie ka»dego okresu rejestracji Dziekan ogªasza list¦ przedmiotów dopuszczonych do
nast¦pnego okresu rejestracji oraz podaje informacj¦ o liczbie wolnych miejsc na tych przedmiotach.

7.

Gdy liczba ch¦tnych zgªaszaj¡cych si¦ na dany przedmiot w rejestracji podstawowej jest zbyt maªa,
Dziekan na wniosek dyrekcji odpowiedniego Instytutu WMIM likwiduje dan¡ edycj¦ przedmiotu lub
wyra»a zgod¦ na prowadzenie tego przedmiotu w trybie lektury monogracznej, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Rad¦ Wydziaªu.

8.

Dziekan mo»e uruchomi¢ przedmiot, o którym mowa w 2 ust. 7, na pisemny wniosek grupy co
najmniej 7 studentów i doktorantów. Wniosek musi by¢ zªo»ony do Dziekana po zamkni¦ciu rejestracji podstawowej, a przed rozpocz¦ciem zaj¦¢ danego semestru. W takiej sytuacji studenci i
doktoranci skªadaj¡cy wniosek s¡ rejestrowani na ten przedmiot administracyjnie, bez prawa do
wyrejestrowania.

9.

W okresach rejestracji podstawowej student ma obowi¡zek rejestrowa¢ si¦ na tyle przedmiotów,
»eby ich zestaw umo»liwiaª uzyskanie bezwarunkowego zaliczenia roku.

10.

Z wyj¡tkiem sytuacji przewidzianych w 23b ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów w UW, student mo»e
wyrejestrowa¢ si¦ z przedmiotów, na które zostaª wcze±niej zarejestrowany, tylko podczas trwania
rejestracji podstawowej.

11.

Rejestracja dodatkowa prowadzona jest w kolejno±ci zgªosze« studentów, do wyczerpania limitów
wolnych miejsc ustalonych przez Dziekana w porozumieniu z Dyrekcjami Instytutów WMIM.
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12.

Podania o rezygnacj¦ z zaliczania przedmiotu na podstawie 23b ust. 6 Regulaminu Studiów w
UW mo»na skªada¢ do dnia okre±lonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji
z zaliczania przedmiotu w danym semestrze.

3.

Rejestracja na proseminaria i seminaria magisterskie

1.

Rejestracja na proseminaria i seminaria magisterskie odbywa si¦ na odr¦bnie ustalonych zasadach.
Odpowiedzialni za jej przeprowadzenie s¡ opiekunowie odpowiednich lat studiów na poszczególnych
kierunkach studiów.

4.

Zaj¦cia i egzaminy

1.

Przez zaliczenie przedmiotu rozumie si¦ zaliczenie wszystkich zaj¦¢ skªadaj¡cych si¦ na ten przedmiot oraz zdanie egzaminu (w przypadku przedmiotów ko«cz¡cych si¦ egzaminem).

2.
3.

O zaliczenie przedmiotu mo»e si¦ ubiega¢ jedynie student na« zapisany.
Zapisany na przedmiot student, który nie wywi¡zuje si¦ ze swoich obowi¡zków okre±lonych w Regulaminie Studiów lub w sylabusie przedmiotu, mo»e utraci¢ w tej edycji prawo jego zaliczania.
W szczególno±ci utrata prawa zaliczania przedmiotu mo»e by¢ spowodowana nieusprawiedliwion¡
nieobecno±ci¡ na co najmniej 20% zaj¦¢ (¢wicze«, seminariów, laboratoriów lub konwersatoriów).

4.

Zaj¦cia prowadzone dla studentów studiów drugiego i trzeciego stopnia odbywaj¡ si¦ w j¦zyku
angielskim, o ile uczestniczy w nich sªuchacz nie znaj¡cy j¦zyka polskiego. Uczestnikom takich
zaj¦¢ przysªuguje prawo do prowadzonych po polsku konsultacji wykªadowcy lub jego asystenta.

5.

Je±li student nie zaliczyª zaj¦¢, które warunkuj¡ dopuszczenie do egzaminu, w terminie wyznaczonym
na ich odbywanie, to przysªuguje mu prawo do ich poprawkowego zaliczania przed drugim terminem
egzaminu, o ile wcze±niej nie utraciª prawa do zaliczania przedmiotu w tej edycji.

6.

Student mo»e si¦ ubiega¢ o przeprowadzenie pierwszego terminu egzaminu przed sesj¡. Zasady i
warunki takiego egzaminu okre±la koordynator przedmiotu.

7.

Koordynator przedmiotu mo»e zgodzi¢ si¦ na dopuszczenie do egzaminu w drugim terminie studenta, który w pierwszym terminie uzyskaª ocen¦ pozytywn¡.

8.

O usprawiedliwienie nieobecno±ci na egzaminie student powinien wyst¡pi¢ do Dziekana na pi±mie,
bez nieuzasadnionej zwªoki.

9.

Podczas egzaminów pisemnych na Wydziale MIM studentom nie wolno bez zgody egzaminatora posªugiwa¢ si¦ telefonami komórkowymi, komputerami przeno±nymi, odtwarzaczami muzyki i lmów,
odbiornikami radiowymi ani innymi podobnymi urz¡dzeniami. Je±li egzaminator stwierdzi naruszenie
tej zasady, to wystawia studentowi ocen¦ niedostateczn¡ i skªada Dziekanowi wniosek o wszcz¦cie
post¦powania dyscyplinarnego.

5.

Przedmioty równowa»ne

1.

Dziekan ustala list¦ przedmiotów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, których zaliczenie
jest traktowane jako równowa»ne zaliczeniu odpowiednich przedmiotów na kierunkach oferowanych
przez WMIM (lista przedmiotów równowa»nych).

2.

Ustalaj¡c list¦ przedmiotów równowa»nych Dziekan bierze pod uwag¦ program danego przedmiotu
oraz poziom trudno±ci egzaminu z tego przedmiotu lub jego zaliczenia.

3.

Na wniosek studenta, który zaliczyª lub zamierza zaliczy¢ okre±lony przedmiot na innej ni» Uniwersytet Warszawski uczelni, Dziekan ustala, »e zaliczenie tego przedmiotu:
1)

b¦dzie traktowane jako równowa»ne z zaliczeniem odpowiedniego przedmiotu na kierunkach
oferowanych przez WMIM;
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2)

b¦dzie traktowane jako równowa»ne z zaliczeniem odpowiedniego przedmiotu na kierunkach
oferowanych przez WMIM pod warunkiem zdania egzaminu uzupeªniaj¡cego w wyznaczonym
przez Dziekana terminie;

3)

nie b¦dzie traktowane jako równowa»ne z zaliczeniem przedmiotów na kierunkach oferowanych
przez WMIM.

4.

Przepis ust. 3 stosuje si¦ odpowiednio do studenta, który w innej ni» WMIM jednostce organizacyjnej
Uniwersytetu Warszawskiego zaliczyª okre±lony przedmiot spoza listy przedmiotów równowa»nych.

5.

Podejmuj¡c decyzje, o których mowa w ust. 3 i 4, Dziekan kieruje si¦ kryteriami okre±lonymi w
ust. 2.

6.

Osobom przyj¦tym na studia na WMIM w ramach przeniesienia z innej uczelni Dziekan ustala tryb
i warunki wypeªnienia wymaga« programu studiów (w tym wymaga« spowodowanych przez ró»nice
programu studiów).

6.

Zasady zaliczania semestrów i lat

1.

Wszyscy studenci podlegaj¡ rozliczeniu z uzyskanych zalicze« po ka»dym roku akademickim, a
studenci I roku studiów I stopnia dodatkowo po pierwszym semestrze.

2.

Student uzyskuje zaliczenie danego roku (semestru) ustalonego kierunku studiów, je±li speªniª
wszystkie wymagania zaliczeniowe okre±lone programem tego i poprzednich lat studiów tego kierunku.

3.

Warunkowe zaliczenie roku uzyskuje student, któremu do zaliczenia roku brakuje nie wi¦cej ni» 25%
punktów ECTS wymaganych do zaliczenia roku, w tym co najwy»ej 2 egzaminów z przedmiotów
kierunkowych, przy czym brakuj¡cych punktów z przedmiotów obowi¡zkowych na danym etapie i
kierunkowych nie mo»na zast¡pi¢ punktami z innych przedmiotów.

4.

Warunkowe zaliczenie pierwszego semestru studiów I stopnia uzyskuje student, któremu brakuje nie
wi¦cej ni» 40% punktów ECTS wymaganych do zaliczenia tego semestru, przy czym brakuj¡cych
punktów z przedmiotów obowi¡zkowych na tym etapie i kierunkowych nie mo»na zast¡pi¢ punktami
z innych przedmiotów.

5.

Na wniosek studenta zamiast warunkowego zaliczenia roku Dziekan mo»e wyrazi¢ zgod¦ na powtarzanie roku. Nie dotyczy to studentów I roku studiów I stopnia.

6.

Student roku innego ni» pierwszy rok studiów I stopnia, który nie uzyskaª zaliczenia lub warunkowego
zaliczenia roku, mo»e ubiega¢ si¦ o powtarzanie roku.

7.

Student, który nie uzyskaª zaliczenia lub warunkowego zaliczenia pierwszego semestru lub I roku
studiów pierwszego stopnia, podlega skre±leniu z listy studentów.

8.

Student, który do ko«ca roku akademickiego nie speªniª ci¡»¡cych na nim warunków z roku poprzedniego, je±li Dziekan nie podejmie innej decyzji, podlega skre±leniu z listy studentów.

9.

Student, który nie zaliczyª w peªni powtarzanego roku, je±li Dziekan nie podejmie innej decyzji,
podlega skre±leniu z listy studentów.

10.

Student JSIM i MSEM, który nie zaliczyª w peªni semestru lub roku, podlega skre±leniu ze studiów
na WMIM, lub - o ile sam zªo»y stosowny wniosek - przeniesieniu na jeden z kierunków i skre±leniu
z drugiego. Przy decyzji o wyborze kierunku Dziekan uwzgl¦dnia zestaw zaliczonych przez studenta
przedmiotów.

7.

Indywidualny tok studiów

1.

W przypadku indywidualnego toku studiów, plan zaj¦¢ studenta na kolejny cykl dydaktyczny ustala
Dziekan, na wniosek opiekuna naukowego studenta.
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2.

Laureaci i nali±ci Olimpiady Matematycznej oraz laureaci i nali±ci Olimpiady Informatycznej,
przyj¦ci na I rok studiów licencjackich mog¡ wyst¡pi¢ do Dziekana o przyznanie indywidualnego
toku studiów (studia informatyczno-matematyczne). Osoby te studiuj¡ na I roku na kierunku, na
który zostaªy przyj¦te (informatyka lub matematyka) i w ramach puli dodatkowych punktów ECTS,
o których mowa w art. 170a ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wy»szym, realizuj¡ wskazane
przedmioty dodatkowe.

3.

Osoby, o których mowa w punkcie 2, po zaliczeniu I roku matematyki (odpowiednio: informatyki)
mog¡:
1)

kontynuowa¢ studia na II roku matematyki (odpowiednio informatyki) oraz podj¡¢ bez dodatkowej kwalikacji studia na drugim kierunku na informatyce (odpowiednio: matematyce) na
ogólnych zasadach odpªatno±ci przewidzianych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wy»szym, o
ile zaliczyªy wszystkie przedmioty obj¦te indywidualnym tokiem studiów. Podania w sprawie
nale»y kierowa¢ do Dziekana w wyznaczonym terminie. Obowi¡zuje limit 30 miejsc w ramach
limitu ogólnego.

2)

kontynuowa¢ studia na II roku matematyki albo informatyki zgodnie ze standardowym programem z ewentualnym uzupeªnieniem niezb¦dnych ró»nic programowych.

8.

Limit zaj¦¢ ponadplanowych

1.

1. Limit zaj¦¢ ponadplanowych ustala si¦ w maksymalnej wysoko±ci dopuszczanej przez Ustaw¦
Prawo o szkolnictwie wy»szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó¹n. zm.) i Regulamin Studiów na
UW.

9.

Seminaria dyplomowe

1.

Prowadz¡cy seminarium przedstawia uczestnikom seminarium zalecane zaj¦cia do wyboru oraz, po
zapoznaniu si¦ z ich zainteresowaniami, przedstawia im propozycje tematów prac dyplomowych.

2.

Opiekunami prac dyplomowych przygotowywanych w ramach seminarium mog¡ by¢ nauczyciele
akademiccy nie zaanga»owani w jego prowadzenie.

3.

Warunkiem koniecznym zaliczenia proseminarium licencjackiego jest:
1)

zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej w terminie wyznaczonym przez prowadz¡cego seminarium,

2)

zªo»enie przez studenta w sekcji studenckiej dziekanatu pracy licencjackiej pozytywnie ocenionej
przez kieruj¡cego prac¡.

4.

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium magisterskiego jest:
1)

dla studenta I roku studiów drugiego stopnia (IV roku jednolitych studiów magisterskich) 
posiadanie zatwierdzonego tematu pracy magisterskiej,

2)

dla studenta II roku studiów drugiego stopnia (V roku jednolitych studiów magisterskich) 
zªo»enie przez niego w sekcji studenckiej dziekanatu pracy magisterskiej pozytywnie ocenionej
przez kieruj¡cego prac¡.

5.

Je±li od zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej min¦ªo co najmniej 18 miesi¦cy, a student nie
utrzymuje z opiekunem »adnego kontaktu, nie bierze udziaªu w seminarium magisterskim lub nie
czyni »adnych post¦pów w pracy, opiekun mo»e wyst¡pi¢ do Dziekana o anulowanie tematu pracy.

10.

Skªadanie prac dyplomowych

1.

Praca dyplomowa powinna zosta¢ zªo»ona przed planowym terminem uko«czenia studiów. Terminy
skªadania prac ogªasza Dziekan, nie pó¹niej ni» na 21 dni przed ko«cem zaj¦¢ semestru letniego.

2.

Warunkiem zªo»enia pracy dyplomowej jest uzyskanie pozytywnej oceny kieruj¡cego prac¡.
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11.

Terminy egzaminów dyplomowych

1.

Na kierunku informatyka pierwszy termin pisemnego egzaminu licencjackiego dla danego rocznika
powinien odbywa¢ si¦ w ci¡gu 14 dni po zako«czeniu letniej sesji egzaminacyjnej, drugi termin w
ci¡gu 10 dni po zako«czeniu wrze±niowej sesji poprawkowej, a dodatkowy termin poprawkowy w
ci¡gu roku akademickiego, po zako«czeniu sesji poprawkowej semestru zimowego.

2.

Sesje ustnych egzaminów dyplomowych standardowo odbywaj¡ si¦ w czerwcu, wrze±niu, grudniu i
marcu. Je±li praca dyplomowa zostanie zªo»ona na co najmniej 3 tygodnie przed ko«cem danej sesji
oraz przed upªywem terminu wyznaczonego przez Dziekana, to egzamin dyplomowy odbywa si¦ w
tej sesji.

12.

Zasady wznawiania studiów przez byªych studentów WMIM

1.

Osoba, która zostaªa skre±lona z listy studentów WMIM, mo»e ubiega¢ si¦ o wznowienie studiów,
je±li ma zaliczony co najmniej pierwszy rok tych studiów.

2.

Wznowienie nast¦puje na te same studia, z których student uprzednio zostaª skre±lony, o ile s¡
one jeszcze prowadzone przez WMIM. W przeciwnym przypadku, wznowienie mo»e nast¡pi¢ na
aktualnie oferowany odpowiednik tych studiów.

3.

Wznowienie studiów mo»e nast¡pi¢ z pocz¡tkiem semestru zimowego lub letniego.

4.

Podania o wznowienie student powracaj¡cy skªada do Dziekana, który podejmuje decyzj¦ o wznowieniu studiów lub o odmowie wznowienia.

5.

Podania o wznowienie studiów w semestrze zimowym skªada si¦ do 30 czerwca, a w semestrze letnim
do 15 grudnia ka»dego roku. Zaª¡cznikiem do podania jest informacja o zaliczonych przez studenta
przedmiotach i okresach studiów na WMIM, chyba, »e caªy przebieg studiów jest udokumentowany
w elektronicznym systemie obsªugi studenta.

6.

Dziekan mo»e przed rozpatrzeniem podania zarz¡dzi¢ przeprowadzenie sprawdzianu zalegªo±ci.
Sprawdzian przeprowadza komisja powoªana przez Dziekana, która na podstawie jego wyników
przedstawia wniosek dotycz¡cy zakresu materiaªu, jaki student powinien opanowa¢.

7.

Dziekan podejmuje decyzj¦ w sprawie ponownego przyj¦cia studenta, kieruj¡c si¦ posiadanymi przeze« zaliczeniami i wynikami sprawdzianu zalegªo±ci, o ile taki sprawdzian zostaª przeprowadzony.

8.

9.

W decyzji o wznowieniu Dziekan ustala:
1)

rok, na którym studia zostan¡ wznowione,

2)

przedmioty, które student powinien uzupeªni¢,

3)

termin, w jakim student powinien tych uzupeªnie« dokona¢.

Wznowienie studiów na studiach drugiego stopnia wymaga posiadania dyplomu licencjata, magistra,
in»yniera lub równorz¦dnego.

10.

Wznowienie studiów wymaga uregulowania zalegªo±ci nansowych wobec UW.
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