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Od długiego czasu obserwuję narastającą absencję i nadmierne wykorzystywanie
„dodatkowych terminów zaliczeń” i dlatego od letniego semestru bardzo proszę
o utrzymanie regulaminowych wymogów dotyczących obecności na ćwiczeniach.
Dla przypomnienia fragmenty regulaminu:
2. Student jest zobowiązany do:
7) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych;
8) uzgadniania z prowadzącym zajęcia sposobu, zakresu i terminu wyrównywania zaległości,
powstałych w wyniku absencji;
Student starający się o przedłużenie sesji z powodu nagle zaistniałej sytuacji losowej
zobowiązany jest do złożenia stosownych oryginałów zaświadczeń w DOS.
Następnie student powinien zwrócić się do prowadzącego z prośbą o pisemną,
krótką opinię o stanie zaawansowania projektu i określenie terminu w jakim wg
nauczyciela może go zakończyć (na druku podania). W udokumentowanych
przypadkach losowych studentowi można wyznaczyć dodatkowe terminy konsultacji
w godzinach dyżuru na uczelni.
9) składania egzaminów i zaliczania przedmiotów w ustalonych terminach;
Zaliczenie dla studentów nie objętych IOS (ZAL lub ZAL z oceną, NZAL lub ABS )
Termin I w ostatnim dniu przewidzianych ćwiczeń (różne daty wg harmonogramu
zajęć),
Termin II (przed ewentualnym egzaminem z tego przedmiotu) w sesji
egzaminacyjnej, tylko dla osób, które uzyskały w I terminie ndst
Termin III w sesji poprawkowej - tylko dla osób które uzyskały w II terminie ndst
Student, który nie złożył wymaganej pracy i ma nieusprawiedliwione nieobecności
wskazujące na brak osiągania efektów kształcenia (ABS) może powtarzać przedmiot
warunkowe o ile spełnia wymogi regulaminu.
Studia I Stopnia - Inżynierskie - Rok I, II, III
• zajęcia dydaktyczne - 18.02 - 16.06.2019 r. (I termin zaliczenia)
• przerwa świąteczna - 18.04 - 23.04.2019 r.
• dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - 01- 05.05.2019 r., 20.06.2019 r.
• sesja egzaminacyjna letnia - 17-30.06.2019 r.
• praktyka zawodowa po II semestrze - 4 tygodnie od 01.07 - 26.07.2019 r.
• praktyka zawodowa po IV semestrze - 4 tygodnie w terminie pomiędzy 01.07 - 31.08.2019 r.
• praktyka zawodowa po VI semestrze - 4 tygodnie w terminie pomiędzy 01.07 - 31.08.2019 r.
• sesja poprawkowa letnia - 02-15.09.2019 r.
Studia I Stopnia - Inżynierskie - Rok IV - organizacja skrócona
• zajęcia dydaktyczne - 18.02 – 02.06.2019 r. (I termin zaliczenia)
• przerwa świąteczna - 18-23.04.2019 r.
• dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - 01-05.05.2019 r.,
• sesja egzaminacyjna letnia - 03-16.06.2019 r.
• oddanie prac dyplomowych - do 17.06.2019 r.
• egzaminy dyplomowe - 24-28.06.2019 r.

II stopień - mgr 1 rok
▪ zajęcia dydaktyczne - 25.02. – 16.06.2019 r. (I termin zaliczenia)
• przerwa świąteczna - 18-23.04.2019 r.
• dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - 01-05.05.2019 r., 20.06.2019 r.
• sesja egzaminacyjna letnia - 17-30.06.2019 r.
• praktyka zawodowa po II semestrze – 5 tygodni w terminie pomiędzy 01.07. – 31.08.2019 r.
• sesja poprawkowa letnia - 02-15.09.2019 r

9. Zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne nie może przekroczyć 50%
godzin dydaktycznych określonych dla przedmiotów w planie studiów.
Każdy ze studentów otrzymuje na początku roku akademickiego wydruk z ilością
godzin zniżek określonych przez nauczyciela akademickiego, a kompletny spis
dostępny jest w DOS.
11. Zwolnienie z części określonych zajęć oraz umożliwienie zaliczenia przedmiotów i
składania egzaminów w terminach uzgodnionych z prowadzącymi zajęcia nie oznacza
zmniejszenia wymagań wobec studenta co do osiągnięcia efektów kształcenia zawartych w
programie studiów.
13. Ostateczny termin zaliczenia semestru studiów dla studentów studiujących według
indywidualnej organizacji studiów upływa z dniem zakończenia sesji poprawkowej. W
uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta, dyrektor instytutu może
przedłużyć termin zaliczenia semestru studiów.
6. Student jest zobowiązany do usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach,
nieprzekraczającej 20% wymiaru zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu prowadzącym
zajęcia lub dyrektorowi instytutu w formie pisemnej wraz z odpowiednimi zaświadczeniami,
potwierdzającymi przyczyny nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności student
winien złożyć podanie o urlop od zajęć, zgodnie z § 32.
§ 14
1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na pierwszych zajęciach podać do wiadomości
studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć, zgodne z sylabusem przedmiotu/modułu.
Tj. do przedstawienia tematyki przedmiotu, ustalenia terminów, warunków zaliczenia
(zakresu z wyszczególnieniem wymaganych elementów) i egzaminu.
§ 15 EGZAMINY
2. Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń zajęć składających się na
ten przedmiot lub spełnienie innych warunków opisanych w sylabusie przedmiotu.
3. Niespełnienie przez studenta warunków dopuszczenia do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie powoduje utratę tego terminu, jednak nie stanowi
podstawy do wpisania oceny niedostatecznej. Nieprzystąpienie do egzaminu odnotowuje się w
dokumentacji przebiegu studiów, gdzie w miejsce oceny wpisuje się absencję studenta.

(ABS) Trzykrotne unikanie egzaminu (bez usprawiedliwienia) skutkuje warunkowym
powtarzaniem przedmiotu w kolejnym roku (o ile jest przewidziany w programie
kolejnego rocznika) lub powtarzaniem semestru. Podczas kolejnego powtarzania
studenta może objąć zmiana programów (np. ogólnoakademicki na praktyczny)
i musi wyrównać różnice programowe np. 200 godzin praktyk.
6. Na wniosek studenta powtarzającego semestr prowadzący zajęcia może przepisać ocenę z
zaliczenia lub egzaminu, jeżeli nie nastąpiły istotne zmiany w programie przedmiotu.
Wniosek o przepisanie oceny student jest zobowiązany zgłosić prowadzącemu na pierwszych
zajęciach w semestrze powtarzanym.
Zalecam aby wcześniej przedstawił sylabus z danego przedmiotu Koordynatorowi
kierunku mgr inż. Agnieszce Fudali w celu porównania efektów kształcenia (różnice
programowe).

z poważaniem
dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

