
Uchwała nr 302/2 

Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 18 czerwca 2013 r. 

 
okre ślająca warto ści liczb Sn i Pn definiuj ących minimaln ą liczb ę punktów 

ECTS podczas rejestracji na kolejny semestr. 

 

Zgodnie z § 28 Regulaminu studiów wyższych Zachodniopomorskiego   
Uniwersytetu Technologicznego    w    Szczecinie, obowiązującego   na   podstawie 
Uchwały   nr   16   Senatu   Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu Technologicznego 
 w Szczecinie z dnia  26 marca 2012 roku    w    sprawie    uchwalenia    Regulaminu    
studiów     wyższych    w    Zachodniopomorskim   Uniwersytecie     Technologicznym     
 w    Szczecinie,     Rada    Wydziału  Techniki Morskiej i Transportu   
Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu  Technologicznego w Szczecinie ustala 
następujące wartości liczb:  
 

a) dla studiów pierwszego stopnia stacjonarnych kie runku oceanotechnika:  
 

- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 11                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 19 pkt.) 
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 12                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 18 pkt.)  
P2 = 30                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 30 pkt.)  
- rejestracja na semestr 4:  
S3 = 15                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 15 pkt.)  
P3 = 65                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 25 pkt.)  
- rejestracja na semestr 5:  
S4 = 17                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 13 pkt.)  
P4 = 101                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 19 pkt.)  
- rejestracja na semestr 6:  
S5 = 18                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.)  
P5 = 132                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 18 pkt.)  
- rejestracja na semestr 7:  
S6 = 23                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 7 pkt.)  
P6 = 168                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.)  
 
 

b) dla studiów pierwszego stopnia stacjonarnych kie runku transport:  
 

- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 11                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 18 pkt.)  
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 11                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 20 pkt.)  
P2 = 29                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 31 pkt.)  
- rejestracja na semestr 4:  
S3 = 12                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 18 pkt.)  
P3 = 56                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 34 pkt.)  



- rejestracja na semestr 5:  
S4 = 17                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 13 pkt.)  
P4 = 99                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 21 pkt.)  
- rejestracja na semestr 6:  
S5 = 18                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.)  
P5 = 133                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 17 pkt.)  
- rejestracja na semestr 7:  
S6 = 23                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 7 pkt.)  
P6 = 168                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.)  
 

c) dla studiów pierwszego stopnia stacjonarnych kie runku in żynieria 
bezpiecze ństwa:  

 
- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 11                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 19 pkt.) 
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 10                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 20 pkt.) 
P2 = 31                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 29 pkt.)  
- rejestracja na semestr 4:  
S3 = 11                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 19 pkt.)  
P3 = 61                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 29 pkt.)  
- rejestracja na semestr 5:  
S4 = 13                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 17 pkt.)  
P4 = 100                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 20 pkt.)  
- rejestracja na semestr 6:  
S5 = 20                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.)  
P5 = 132                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 16 pkt.)  
- rejestracja na semestr 7:  
S6 = 25                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 7 pkt.)  
P6 = 172                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.)  
 
d) dla studiów pierwszego stopnia stacjonarnych kie runku budowa jachtów: 
 
- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 12                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 18 pkt.)  
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 10                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 20 pkt.)  
P2 = 30                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 30 pkt.) 
- rejestracja na semestr 4: 
S3 = 13                                                    (dopuszczalny dług punktowy wynosi17 pkt.)  
P3 = 64                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 26 pkt.) 
- rejestracja na semestr 5: 
S4 = 17                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 13 pkt.) 
P4 = 100                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 20 pkt.) 
- rejestracja na semestr 6: 
S5 = 15                                                  (dopuszczalny dług punktowy wynosi 15 pkt.) 
P5 = 133                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 17 pkt.) 
 
 
 



 
e) dla studiów mi ędzykierunkowych pierwszego stopnia stacjonarnych bu dowa 
jachtów prowadzonych w ramach kierunków oceanotechn ika oraz in żynieria 
materiałowa z kierunkiem wiod ącym oceanotechnika: 
 
- rejestracja na semestr 5:  
S4 = 16                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 16 pkt.)  
P4 = 102                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 26 pkt.)  
- rejestracja na semestr 6:  
S5 = 18                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 15 pkt.)  
P5 = 140                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 21 pkt.)  
- rejestracja na semestr 7 
 
S6 = 21                                                      (dopuszczalny dług punktowy wynosi 7 pkt) 
P6 = 176                                                 (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.) 
 
f) dla studiów pierwszego stopnia stacjonarnych kie runku jachting:  
 
- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 12                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 18 pkt.)  
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 13                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 20 pkt.)  
P2 = 31                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 29 pkt.)  
 
 
g) dla studiów drugiego stopnia stacjonarnych kieru nku oceanotechnika 
rozpoczynaj ących si ę od semestru zimowego:  
 
- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 18                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.)  
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 25                                                    (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
P2 = 55                                                    (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
 
h) dla studiów drugiego stopnia stacjonarnych kieru nku transport 
rozpoczynaj ących si ę od semestru zimowego:  
- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 18                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.) 
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 25                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
P2 = 55                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
 
i) dla studiów drugiego stopnia stacjonarnych kieru nku transport 
rozpoczynaj ących si ę od semestru letniego:  
- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 18                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 12 pkt.) 
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 25                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
P2 = 55                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
 



j) dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia ki erunku transport:  
 
- rejestracja na semestr 2:  
S1 = 13                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 8 pkt.)  
- rejestracja na semestr 3:  
S2 = 17                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 9 pkt.)  
P2 = 36                                                   (dopuszczalny dług punktowy wynosi 11 pkt.)  
- rejestracja na semestr 4:  
S3 = 14                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
P3 = 59                                                     (dopuszczalny dług punktowy wynosi 5 pkt.)  
 
gdzie:  
Sn - minimalna liczba punktów ECTS zgromadzona przez studenta w semestrze n,  
Pn - minimalna liczba punktów ECTS zgromadzona przez studenta od semestru 
pierwszego do semestru n włącznie.  
 
Warunkiem  rejestracji  na    ostatni    semestr    poszczególnych kierunków  studiów 
pierwszego    i drugiego    stopnia   jest   zaliczenie   przez    studenta      wszystkich 
przedmiotów, którym  nie przyporządkowane   zostały   punkty   ECTS  w   całym 
okresie studiów poprzedzającym ten semestr.  
 
Uchwała obowiązuje od dnia 1 października 2013 roku.  
                                                                                                 
 
                                                                                                          Dziekan  
 
                                                                                             dr hab. inż. Maciej Taczała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


