Kraków, 11.01.2019.

KOMUNIKAT
w sprawie

organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/2019
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
1.

Ustala się następującą organizację zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/19 na studiach
niestacjonarnych I i II stopnia:
Rok i stopień studiów

Początek sesji

Koniec sesji

II i IV rok studiów I stopnia oraz II rok studiów II stopnia

8.02.2019

17.02.2019

I i III rok studiów I stopnia oraz I rok studiów II stopnia

8.02.2019

24.02.2019

2.

Prowadzący zajęcia na studiach niestacjonarnych:
‒ podają ustalone ze starostami terminy egzaminów do swoich Katedr, a Katedry na zbiorczym
zestawieniu przekazują je do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych do dnia 1.02.2019 r.
‒ wpisują oceny zaliczeń i egzaminów oraz oceny końcowe do Modułu Wirtualna Uczelnia w
terminie do 24.02.2019 r.
‒ przesyłają do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych, za pośrednictwem Katedr, wydrukowane i
podpisane protokoły w terminie do 3.03.2019 r.

3.

W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach w terminie sesji prowadzący zajęcia może wyznaczyć
dodatkowy termin zaliczenia zajęć lub egzaminu z przedmiotu. Wyznaczenie dodatkowego terminu
wymaga zgody Prodziekana ds. Kształcenia, poprzedzonej akceptacją prowadzącego i zaproponowaniu
przez niego dodatkowego terminu zaliczenia lub egzaminu.*

4.

W przypadku zaliczenia powtarzanych przedmiotów, oceny należy wpisać do dodatkowego protokołu
„protokół zaliczenia/egzaminu”*. Protokół przekazuje prowadzący przedmiot do Dziekanatu Studiów
Niestacjonarnych za pośrednictwem katedr (wpis do protokołu dodatkowego jest możliwy po okazaniu
przez studenta kopii decyzji Prodziekana ds. Kształcenia o wpisie warunkowym, o udzieleniu urlopu
okolicznościowego lub o możliwości uzyskania zaliczenia w dodatkowym terminie).

5.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych do realizacji w semestrze
zimowym w roku akademickim 2018/19, studenci mogą złożyć podania o wpis warunkowy lub o rezygnacji
ze studiów (formularze są możliwe do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału) w
terminie nie późniejszym niż 3.03.2019 r. Nie dochowanie tego terminu (w przypadku rezygnacji) będzie
skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat.

6.

Zgodnie z par.17 ust. 13 obowiązującego Regulaminu Studiów w przypadku nieuzyskania wpisu na semestr
student traci prawo do uczestnictwa w zajęciach tego semestru. Brak potwierdzenia uzyskania wpisu
wszystkich zaliczeń w module Wirtualna Uczelnia oraz podania o wpis warunkowy na semestr letni (w
przypadku nieuzyskania zaliczenia) będzie traktowane jako niepodjęcie studiów, stanowiąc podstawę do
wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

7.

Podania o przepisanie ocen na kolejny semestr należy składać do 17.02.2019 r. Po tym terminie nie będzie
możliwości zmniejszenia opłaty za studia.

8.

Ostateczny termin na składanie podań o przeniesienie lub reaktywację mija 17.02.2019 r.

Prodziekan ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Radosław Pomykała
*(formularz do pobrania z Dziekanatu lub ze strony internetowej WGiG).

