
Uchwala nr 200IXL VIII/20 14 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 17 wrzesnia 2014 r. 

w sprawie zasad prowadzenia zajyc uzupelniajqcych poziom wiedzy z matematyki, fizyki 
i chemii student6w pierwszego roku studi6w pierwszego stopnia 

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Politechniki Warszawskiej Senat Politechniki 
Warszawskiej, w zwiqzku ze stanowiskiem Senatu PW z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie 
dzialan zmierzajqcych do lepszego przygotowania do studi6w w Politechnice Warszawskiej, 
Senat Politechniki Warszawskiej uchwala co nastypuje: 

§ 1 

1. 	 Uchwala siy zasady prowadzenia zajyc uzupelniajqcych poziom wiedzy z matematyki, 
fizyki i chemii student6w pierwszego roku studi6w pierwszego stopnia, stanowiqce 
zalqcznik do niniej szej uchwaly. 

2. 	 Zajycia uzupelniajqce z chemii dotyczq nastypujqcych kierunk6w studi6w: 
1) Biotechnologia; 
2) Technologia chemiczna; 
3) InZynieria Chemiczna i Procesowa; 
4) Ochrona Srodowiska; 
5) InZynieria Srodowiska; 
6) InZynieria Biomedyczna; 
7) InZynieria Materialowa. 

§2 

Traci moc Uchwala nr 78IXLVV2006 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie zasad prowadzenia zajyc uzupelniajqcych poziom wiedzy z matematyki 
i fizyki student6w pierwszego roku studi6w pierwszego stopnia. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu 	 Rektor 

~~f:{~Uu~. 

mgr Beata Dobrzeniecka 



zall!cznik do uchwaly nr 200IXLVIII/2014 Senatu PW z dnia 17.09.2014 

Zasady prowadzenia zajyc uzupelniaj<:j.cych poziom wiedzy z matematyki, fizyki i chemii 
studentow pierwszego roku studiow pierwszego stopnia 

1. 	Uzupelnienie poziomu wiedzy z matematyki, fizyki i chemii powinno siy odbywac 
w ramach aktualnego trybu studiowania, w formie dodatkowych zajyc, nazwanych dalej 
zajyciami uzupelniaj<:j.cymi, prowadzonych na pierwszym roku studiow pierwszego 
stopnia. 

2. 	Zajycia uzupelniaj<:j.ce s<:j. finansowane z budzetu PW w formie dotacji celowych 

w dydaktyce na wniosek dziekana za zgoda Rektora. 
3. 	Ogolny nadzor nad organizacj<:j. i funkcjonowaniem zajyc uzupelniaj<:j.cych sprawuje 

prorektor ds. studiow. 
4. 	Decyzjy 0 uruchomieniu zajyc uzupelniaj<:j.cych podejmuje dziekan, po uwzglydnieniu 

poziomu wiedzy z matematyki, fizyki i chemii osob przyjytych na pierwszy rok 
studiow. 

5. 	 Dziekan okresla przedmioty i wyznacza grupy studenckie, objyte zajyciami 
uzupelniaj<:j.cymi. 

6. 	Zajycia uzupelniaj<:j.ce prowadz<:j.: Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydzial 
Fizyki i Wydzial Chemiczny, na zlecenie dziekana wydzialu, na ktorym S<:j. one 

realizowane. W Politechnice Warszawskiej Filia w Plocku zajycia te prowadz<:j. 
odpowiednie jednostki organizacyjne Wydzialu Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. 

7. Liczba 	godzin zajyc uzupelniaj<:j.cych nie jest wliczana do realizacji przedmiotow 

matematyka, fizyka i chemia okreslonych przez rady wydzialow w planach studiow. 
Liczba godzin zajyc uzupelniaj<:j.cych nie moze byc rowniez wliczana do minimalnej 
liczby godzin zajyc z tych przedmiotow okreslonej przez zal<:j.cznik nr 3 pt. "Wytyczne 
do projektowania programow studiow" do uchwaly nr 366IXLVII/2011 Senatu 
Politechniki Warszawskiej z dnia 26 paidziemika 2011 r. w sprawie wdrozenia 
w Politechnice Warszawskiej Krajowych Ram Kwalifikacji z poin. zm. 

8. 	Wymiar godzinowy zajyc uzupelniaj<:j.cych nie powinien przekraczac 30 godzin kazdego 
z przedmiotow. Godziny te mog<:j. spowodowac przekroczenie przyjytego limitu godzin 
zajyc dydaktycznych w tygodniu. 

9. 	Zajycia uzupelniaj<:j.ce mog<:j. byc realizowane w formie wykladu i cwiczen 
audytoryjnych, przy czym zalecana form<:j. S<:j. cwiczenia audytoryjne. 

10. Szczegolowy tryb uruchomienia zajyc okresla dziekan. 
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