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w roku akademickjm 2015/2016
INSTYTUT

Znakspravo'^^l^—i^CU^sesja^!^^
sesja poprawkowa
ZaK

-Ref.

- trwa od 17 do 30 czerwca 2016 r.
- trwa od 5 do 18 wrzesnia 2016 r.

^

Zaj^cia dydaktyczne trwajq do dnia 16 czerwca 2016 r.
2. Pracownikow i studentow obowiazuj^ ustalenia dot. zaliczenia roku (semestru) zawarte
w rozdziale IV Regulaminow stuaiow.
3. Za posrednictwem starostow lat studenci ctrzymaj^ karty okresowych osig
studenta wazne do konca sesji poprawkowej. Karty te b^d^ wydawane przez Dziet
od dnia 2 czerwca 2016 r.
4. Zgodnie z uchwal^ Rady Wydziahi Mat.-Fiz.-Techn. z dnia 13 X n 2000 r. okres
zaiiczeniowy trwa do dnia 16 czerwca 2016 r. Student nie moze przyst^pic do
egzaminu, jezeli nie uzyskal zaliczenia cwiczen z danego kursu (przediniotu). W
przypadku kursow niekonczacych si? egzaminem, w uzasadnionych przypadkach.
student moze ubiegac si? o zaliczenie kursu (przedmiotu) po zakonczeniu zaj?c, jednak
za zgod^ prowadz^cego zaj?cia i w terminie nieprzekraczaj^cyni ostatniego dnia
poprawkowej sesji egzaminacyjnei. Po tym terminie student moze ubiegac si? u
wiasciwego dziekana o zaliczenie komisyjne, z zachowaniem przepisow rozdziahi IV
par. 21 Regulaminu studiow.
5. Indywidualne podania studentow dotycz^ce przesunifcia terminu zaliczenia (o
ktorym mowa w punkcie 4) lub egzaminu z waznych przyczyn w czasie trwania sesji
egzaminacyjnej i poprawkowej - rozpatruje Dyrekcja instytutu.
6. W uzasadnionych przypadkach podanie o przedtuzenie terminu egzaminu poza sesj?
poprawkow^, zaopmiowane przez egzaminatora, student winien zlozyc w Dziekanacie
przed koncem sesii jpoprawkowej. Jezeli powodem niezgloszenia si? byla choroba, do
podania winno bye dol^czone zwolmenie lekarskie dostarczone na ogolnie
obowiqzuj^cych zasadach.(tj. w ci^gu 7 dni).
7. Po zdaniu wszystkich egzaminow i uzyskaniu zaliczen, student winien niepvlocznie
oddad kart? okresowych osi^gni?c studenta wraz z indeksem do Dziekanatu,
jednak nie pozniej niz do dnia 18 wrzesnia 2016 r.
8. Okres, w ktorym podj?te b?dg przez wiasciwego dziekana wszystkie indywidualne
decyzje dotyczqce zaliczenia roku 2015/2016, to 19-30 wrzesnia 2016 r.
9. Protokoiy egzaminacyjne b?d4 do odebrania w Sekretariatach iednostek
organizacyjnych. Egzaminatorzy proszeni s^ o sldadanie w Sekretariatach swoich
jednostek organizacyjnych protokolow z egzaminow bezposrednio po ich
zakonczeniu, a protokolow z sesji poprawkowej najpozniej do dnia 30 wrzesnia 2016 r.
10. Kserokopie harmonogramow zaj?c dydaktycznych na semestr zimowy roku
akademickiego 2016/2017, uzgodnione ze starostami lat, wiimy wplyn^c do Dziekanatu
najpozniej do dnia 30 wrzesnia 2016 r.

