
Zarządzenie nr 64/2021                                     

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

                                          z dnia 24 września 2021 roku 

 
w  sprawie: określenia dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS na  poszczególnych 

poziomach studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie                                                                 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 67  ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),  § 37 ust.2  pkt 2 

Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz  § 12 

ust.11  Regulaminu Studiów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie                                                                 

zarządzam, co następuje:  

§1 

 

Określa się wysokość dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na poszczególnych  

poziomach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.                                                                

 

1) Na studiach licencjackich dopuszczalny sumaryczny w danym momencie deficyt 

wynosi 12 punktów ECTS, w tym maksymalnie 7 punktów ECTS z jednego semestru. 

2) Na studiach inżynierskich dopuszczalny sumaryczny w danym momencie  deficyt  

wynosi 15 punktów ECTS, w tym maksymalnie 8 punktów ECTS z jednego semestru. 

3) Na studiach drugiego stopnia dopuszczalny sumaryczny w danym momencie  

deficyt  wynosi 12 punktów ECTS, w tym maksymalnie 7 punktów ECTS z jednego 

semestru. 

4) Na jednolitych studiach magisterskich dopuszczalny sumaryczny w danym 

momencie  deficyt wynosi 15 punktów ECTS, w tym maksymalnie 8 punktów ECTS z 

jednego semestru. 

5) Deficyt punktów ECTS nie przysługuje studentom po ostatnim semestrze studiów. 

 

§2 

 

1. Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych może obejmować maksymalnie trzy przedmioty,  w przypadku 

większej liczby przedmiotów lub przekroczenia limitu deficytu punktów ECTS, o 

którym mowa w § 1, zgoda na wpis na kolejny semestr uzależniona jest od 

uzasadnionej indywidualnej sytuacji studenta i należy do decyzji Dziekana.  

2. W przypadku przekroczenia łącznego deficytu punktów ECTS student może złożyć 

podanie o powtarzanie semestru  lub podanie o urlop dziekański w semestrze letnim, 

lub zimowym. W innym przypadku następuje skreślenie studenta z listy studentów. 

 

 



§3 

 

Studenci posiadający sumaryczny/łączny deficyt punktów ECTS nie większy niż ustalono w 

zarządzeniu składają do dziekanatu:   

1. Podanie o kontynuowanie studiów z deficytem punktów ECTS zawierające 

przedmioty i punkty ECTS z deficytem /załącznik do zarządzenia/ . 

2. Dowód opłaty za przedmioty z deficytem wniesionej na indywidualne konto studenta. 

3. Powtarzanie przedmiotu jest płatne. 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 

2021/2022.  

 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie  

z dnia 24 września 2021 r. 

  

 

Ciechanów, dnia    …../…     202.. r.  

PODANIE 

 W sprawie wpisu na wyższy semestr z dopuszczalnym deficytem punktowym  

Imię i nazwisko studenta: ……………………………………………  

Nr albumu: ……………………………………………  

Miejsce zam.: ………………………………………………  

Kontakt (e-mail lub telefon): ………………………………………………  

Kierunek studiów: …………………………………………………………………..                    

Rok studiów: ……………………… Studia  stacjonarne / niestacjonarne *  

            

                  Sz. P. ………………………………………………… 

                                          Dziekan Wydziału …………………………………………… 

Zwracam się z prośbą o wpis na semestr …………………………. z dopuszczalnym 

deficytem punktowym, który wynosi ………… p. ECTS.      Jednocześnie oświadczam, że 

mój sumaryczny deficyt punktów ECTS (łączny, z poprzednich semestrów) nie przekroczy  

12 lub 15 punktów ECTS*.  

Zwracam się z prośbą o powtarzanie niezaliczonych przedmiotów:  

1.Nazwa przedmiotu …………………Forma zajęć (w, k, ćw, s)  Liczba godzin ………… 

2.Nazwa przedmiotu …………………Forma zajęć (w, k, ćw, s) Liczba godzin …………. 

3.Nazwa przedmiotu …………………Forma zajęć (w, k, ćw, s) Liczba godzin ………… 

Razem  deficyt punktowy ECTS wynosi -  …………………….. X 60,00 zł = ………….. 

 

Z poważaniem  

         …………………………………………  

(własnoręczny podpis studenta) 

*właściwe zaznaczyć 


