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*Zgodnie z Zarządzeniem nr 15 JM Rektora z 23 kwietnia 2014 r. 
Powyższy harmonogram będzie bezwzględnie przestrzegany. 

 
ü Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest zaliczenie semestru zimowego, czyli zdanie wszystkich 

egzaminów, uzyskanie obowiązujących zaliczeń i zgromadzenie 30 punktów ECTS. 
 

ü Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów semestru 
dyplomowego ustala się na 23 lutego 2015 r. 
UWAGA: Studenci, którzy nie zaliczą semestru zimowego w terminie, czyli do 23 lutego br. nie będą brani 
pod uwagę przy ustalaniu listy uprawnionych do ubiegania się o stypendium Rektora. 
 

ü Studenci, którzy nie spełniają warunków uzyskania wpisu na kolejny semestr, pełnego lub z długiem kredytowym, 
powinni złożyć w dziekanacie podanie o skierowanie na powtarzanie semestru ( termin: 24 lutego 2015 r.) 
 

ü Student może uzyskać wpis na semestr letni z długiem kredytowym (wyrównanie do 24 marca  2015 r.), jeżeli 
braki są mniejsze lub równe 12 punktów ECTS z bieżącego semestru i nie przekraczają łącznie 18 punktów ze 
wszystkich semestrów. Podanie w tej sprawie należy składać w 1 egzemplarzu do 24 lutego 2015 r. w 
dziekanacie. 

 
ü Student musi powtórzyć semestr, jeżeli: 

• braki przekraczają dopuszczalny dług kredytowy 
• dług kredytowy nie został wyrównany w wyznaczonym terminie 
• student wznawia studia w semestrze, który realizował przed skreśleniem z listy studentów 
• student nie zaliczył przedmiotu, który jest kontynuowany w kolejnym semestrze studiów lub stanowi podstawę 

przedmiotu realizowanego w kolejnym semestrze studiów 
 
ü Gdy wyrównanie długu kredytowego wymaga powtórzenia zajęć, student obowiązany jest wnieść stosowną 

opłatę, uzależnioną od liczby powtarzanych godzin dydaktycznych. Liczbę powtarzanych godzin ustala Dziekan 
na podstawie informacji przekazanej przez nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot ( moduł). 
 

ü Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku: 

Daty kolejnych egzaminów obowiązujących w zimowej sesji egzaminacyjnej 2014/205 
 

I termin  04.02.2015 do  15.02.2015 r. zimowa sesja egzaminacyjna 2014/2015* 

II termin  16.02.2015 do  23.02.2015 r. zimowa sesja poprawkowa 2014/2015* 

III termin 23.02.2015 r. zaliczenie semestru zimowego; 
 

24.02.2015 do 24.03.2015 r. 
III termin obowiązuje wyłączenie studentów, 
którzy otrzymają wpis z długiem kredytowym 

na kolejny semestr; 

 24.02.2015 r. 
składanie w dziekanacie dokumentów 
niezbędnych do rejestracji na kolejny 

semestr (PODAŃ 1 egz.);  

 25.02-02.03.2015 r. DZIEKANAT ZAMKNIĘTY 



• stwierdzenie braków postępów w nauce 
• nieuzyskania zaliczenia semestru w przewidzianym terminie, 
• niewniesienia obowiązujących opłat związanych z odbywaniem studiów 

 
 

WAŻNE!!!  WAŻNE!!!  WAŻNE!!!  WAŻNE!!! 
 

• Zaliczenie przedmiotu w ramach usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie powinno nastąpić do 23 
lutego 2015 r.  

 
• Osoby, które otrzymały zgodę na rejestrację na kolejny semestr z przedmiotu, który jest kontynuowany w 

semestrze następnym i nie zaliczą go w III terminie ( tj. do  24.03.2015 r.),  nie mają możliwości uczęszczania na 
zajęcia z tego przedmiotu  w semestrze letnim.  


