
 
 

Zgodnie z regulaminem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice 

Gdańskiej (Uchwała Senatu PG nr 351/2016/XXIII z 16 marca 2016 r.), punkt XII, §26: 

"WZNOWIENIE STUDIÓW” ustala się następujące 

Zasady wznawiania studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej 

Obowiązują od: 01.03.2009  

Aktualizacja: 20.03.2017 

 
1. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan. 

2. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która była studentem Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii i przerwała studia po uzyskaniu co najmniej 45 punktów 

ECTS, o ile przerwa nie trwała dłużej niż 5 lat. 

3. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów po upływie 3 lat od skreślenia z listy 

studentów jest zobowiązana zdać egzamin reaktywacyjny, który obejmuje dwa 

przedmioty zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Osoba, która przerwała studia w trakcie pierwszego roku i nie uzyskała 45 punktów 

ECTS, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia na ogólnych zasadach 

przyjęć kandydatów na studia pierwszego lub drugiego stopnia. 

5. Osoba starająca się o wznowienie studiów składa podanie do odpowiedniego 

prodziekana przed rozpoczęciem semestru, na którym studia mają być wznowione. 

6. Wznowienie studiów następuje na semestr wskazany przez dziekana. 

7. Osoba wznawiająca studia jest zobowiązana do uzupełnienia różnic programowych 

w zakresie i terminie wyznaczonym przez dziekana. 

8. Student, który wznawia studia na semestrze, na którym był zarejestrowany przed 

skreśleniem lub na niższym jest uważany za powtarzającego semestr (lub 

semestry) i jest zobowiązany do wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć lub 

przedmiotów zgodnie z zarządzeniem rektora na dany rok akademicki. 

9. Student, który został skreślony z listy studentów może otrzymać zgodę na 

wznowienie studiów tylko dwa razy. 

10. W szczególnych przypadkach, gdy przerwa w studiowaniu trwa dłużej niż 5 lat od 

daty skreślenia z listy studentów, decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan. 

Zasady wznawiania studiów (reaktywacji) na Wydziale Zarządzania  

i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 



EGZAMIN REAKTYWACYJNY 

Osoba, która wznawia studia jest zobowiązana zdać dwa egzaminy reaktywacyjne: 

 jeden z przedmiotu podstawowego, 

 jeden z przedmiotu związanego z kierunkiem studiów. 

Zakres i termin wybranych egzaminów wyznacza podany w tabeli egzaminator.  

 
Lista egzaminów podstawowych (w zależności od kierunku): 
 

Kierunek studiów Przedmiot Egzaminator 

Analityka gospodarcza I 
stopnia 

Mikroekonomia dr Danuta Rusiecka 

Analityka gospodarcza II 
stopnia 

Analiza finansowa dr inż. Piotr Figura 

Analityka gospodarcza II 
stopnia w j. angielskim 

Modern Macroeconomics dr hab. Ewa Lechman 

Zarządzanie inżynierskie Zarządzanie  dr inż. Alicja Sekuła 

Zarządzanie I stopnia  
w j. angielskim 

Essentials of Management dr inż. Aleksander Orłowski 

Zarządzanie II stopnia Koncepcje zarządzania 
dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski, 
Prof. PG 

Zarządzanie II stopnia  
w j. angielskim 

Management concepts dr inż. Małgorzata Zięba 

 

 
Lista przedmiotów kierunkowych (w zależności od kierunku): 

 

Kierunek studiów Przedmiot Egzaminator 

Analityka gospodarcza I 
stopnia 

Podstawy statystyki dr Marta Kuc 

Analityka gospodarcza II 
stopnia 

Ekonometria przestrzenna dr Aneta Sobiechowska-Ziegert 

Analityka gospodarcza II 
stopnia w j. angielskim 

Methods Of Quantitative Analysis 
(Team Project) 

dr Aleksandra Kordalska 

Zarządzania inżynierskie Nauki o organizacji dr inż. Alicja Sekuła 

Zarządzanie I stopnia  
w j. angielskim 

Organization science dr Magdalena Popowska 

Zarządzanie II stopnia Zarządzanie strategiczne 
dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski, 
Prof. PG 

Zarządzanie II stopnia  
w j. angielskim 

Strategic management dr Katarzyna Tubielewicz 

 

http://www.zie.pg.gda.pl/modules.php?name=Struktura&amp;pa=showpage&amp;pid=7

