
Politechnika Warszawska  rok akad. 2022/2023 
Wydział Transportu  Warszawa, 24.10.2022 r. 

Informacja o wznowieniu studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego 

na kierunku Transport na Wydziale Transportu PW 
 

 

Wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego 

następuje na czas potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego po 

uprzednim złożeniu pracy dyplomowej przez osobę ubiegającą się o wznowienie studiów oraz 

po spełnieniu przez nią pozostałych wymagań określonych w programie studiów (Regulamin 

studiów PW §15, pkt 6).  
 

Wniosek o wznowienie studiów  

może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy 

studentów (Regulamin studiów PW §15, pkt 7). 

Dopuszcza się nie więcej niż dwukrotne wznowienie studiów przez tą samą osobę, przy czym 

dopuszczalne jest co najwyżej trzykrotne złożenie wniosku o wznowienie studiów (Regulamin 

studiów PW §15, pkt 8). 

 

Wznowienie studiów nie jest możliwe, 
jeżeli po skreśleniu z listy studentów nie został dopełniony przez studenta obowiązek rozliczenia 

się z zobowiązań finansowych i materialnych wobec Uczelni (Regulamin studiów PW §15, pkt 9).  

 

Wniosek o wznowienie studiów 

należy złożyć w Dziekanacie (formularz wniosku dostępny na stronie internetowej WT PW 

zakładka Studenci – Wznowienia) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i dowodem 

opłaty1 

• za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej dla osób ubiegających się o wznowienie 

studiów tzn. bez praw studenta: 

o 220,- zł – na studiach I stopnia, 

o 390,- zł – na studiach II stopnia. 

 

Dziekan Wydziału Transportu po rozpatrzeniu wniosku, wydaje decyzję o wznowieniu studiów 

w celu złożenia egzaminu dyplomowego oraz wyznacza termin egzaminu. 

 

 

 

 Prodziekan ds. Kształcenia 

 dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni 

 

 
1 Zgodnie z ust. 4 pkt 3 a) i 3 b) załącznika nr 2 do decyzji nr 113/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2022/2023… 
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