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ZASADY ZALICZANIA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU LETNIEGO
STACJONARNE STUDIA I STOPNIA – II SEMESTR
1.

Organizacja semestru letniego
− termin zakończenia zajęć programowych: ……………….
− wakacje letnie: ……………….
− letnia sesja egzaminacyjna: ……………….
− termin zaliczenia semestru: ……………….
− rozpoczęcie zajęć zimowego semestru: ……………….

2. Harmonogram egzaminów
Starosta roku powinien złożyć w dziekanacie do dnia……….... harmonogram egzaminów uzgodniony
z prowadzącymi przedmioty. W czasie I części letniej sesji egzaminacyjnej (tj. do…….) powinny się odbyć
minimum 2 terminy egzaminów (I termin i jeden termin poprawkowy). Warunki dopuszczenia do egzaminów
określa prowadzący przedmiot.
3. Warunki rejestracji na semestr zimowy
− Studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia oraz zdali wszystkie egzaminy przewidziane w semestrze
letnim mają obowiązek sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie SOTS-STUDENT. W
przypadku stwierdzenia niezgodności student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego w celu
wyjaśnienia i skorygowania różnic we wpisach.
− Do dnia…………... muszą się odbyć wszystkie przewidziane przez prowadzących terminy zaliczeń
i egzaminów.
− Studenci, którzy uzyskają co najmniej ……… punkty/punktów ECTS zostają wpisani warunkowo na semestr
zimowy ……….. pod warunkiem posiadania zaliczeń z przedmiotów obligatoryjnych zgodnie z § 35
Regulaminu Studiów oraz pod warunkiem złożenia podania z prośbą o wpis warunkowy na semestr zimowy.
Opłata za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów wynosi 60 zł za 1 punkt ECTS. Termin płatności określa
Zarządzenie Nr 85/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2017 r.
− Przedmiotami obligatoryjnymi w semestrze 02, dla którego niezbędne jest uzyskanie oceny pozytywnej są
…………… (studia w języku polskim) lub …………… (studia w języku angielskim)
− Zgodnie z § 35,pkt 1 Regulaminu Studiów konsekwencją niezdobycia ……… punktów ECTS lub
nieuzyskania pozytywnej oceny z przedmiotów obligatoryjnych jest skreślenie z listy studentów.
− Wypadki losowe rozpatrywane będą wg oddzielnej procedury.
4. Termin zaliczenia semestru:
W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Katalogu Oceny Studenta (EKOS) możliwość wpisywania ocen do
systemu, po dniu ……… jest niemożliwa z powodu automatycznej blokady systemu zakładanej przez Centrum
Komputerowe.
UWAGA: OBOWIĄZUJĄCE WZORY PODAŃ ZOSTAŁY UMIESZCZONE NA STRONIE
INTERNETOWEJ NASZEGO WYDZIAŁU – ZAKŁADKA DZIEKANAT
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ZASADY ZALICZANIA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU LETNIEGO
STACJONARNE STUDIA I STOPNIA – IV SEMESTR
1.

Organizacja semestru letniego
− termin zakończenia zajęć programowych: ……………….
− wakacje letnie: ……………….
− letnia sesja egzaminacyjna: ……………….
− termin zaliczenia semestru: ……………….
− rozpoczęcie zajęć zimowego semestru: ……………….

2. Harmonogram egzaminów
Starosta roku powinien złożyć w dziekanacie do dnia……….... harmonogram egzaminów uzgodniony
z prowadzącymi przedmioty. W czasie I części letniej sesji egzaminacyjnej (tj. do…….) powinny się odbyć
minimum 2 terminy egzaminów (I termin i jeden termin poprawkowy). Warunki dopuszczenia do egzaminów
określa prowadzący przedmiot.
3. Warunki rejestracji na semestr zimowy
− Studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia oraz zdali wszystkie egzaminy przewidziane w semestrze
letnim mają obowiązek sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie SOTS-STUDENT. W
przypadku stwierdzenia niezgodności student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego w celu
wyjaśnienia i skorygowania różnic we wpisach.
− Do dnia…………... muszą się odbyć wszystkie przewidziane przez prowadzących terminy zaliczeń
i egzaminów.
− Studenci, którzy uzyskają co najmniej ……… punkty/punktów ECTS zostają wpisani warunkowo na semestr
zimowy ……….. pod warunkiem posiadania zaliczeń z przedmiotów obligatoryjnych zgodnie z § 35
Regulaminu Studiów oraz pod warunkiem złożenia podania z prośbą o wpis warunkowy na semestr zimowy.
Opłata za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów wynosi 60 zł za 1 punkt ECTS. Termin płatności określa
Zarządzenie Nr 85/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2017 r.
− Przedmiotami obligatoryjnymi w semestrze 04, dla którego niezbędne jest uzyskanie oceny pozytywnej są
…………… (studia w języku polskim) lub …………… (studia w języku angielskim)
− Zgodnie z § 35,pkt 1 Regulaminu Studiów konsekwencją niezdobycia ……… punktów ECTS lub
nieuzyskania pozytywnej oceny z przedmiotów obligatoryjnych jest skreślenie z listy studentów.
− Studenci, którzy powtórnie nie zaliczą powtarzanych przedmiotów z poprzedniego semestru zimowego zostaną
skreśleni z listy studentów.
− Wypadki losowe rozpatrywane będą wg oddzielnej procedury.
4. Termin zaliczenia semestru:
W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Katalogu Oceny Studenta (EKOS) możliwość wpisywania ocen do
systemu, po dniu ……… jest niemożliwa z powodu automatycznej blokady systemu zakładanej przez Centrum
Komputerowe.
UWAGA: OBOWIĄZUJĄCE WZORY PODAŃ ZOSTAŁY UMIESZCZONE NA STRONIE
INTERNETOWEJ NASZEGO WYDZIAŁU – ZAKŁADKA DZIEKANAT
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ZASADY ZALICZANIA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU LETNIEGO
STACJONARNE STUDIA I STOPNIA – VI SEMESTR
1.

Organizacja semestru letniego
− termin zakończenia zajęć programowych: ……………….
− wakacje letnie: ……………….
− letnia sesja egzaminacyjna: ……………….
− termin zaliczenia semestru: ……………….
− rozpoczęcie zajęć zimowego semestru: ……………….

2. Harmonogram egzaminów
Starosta roku powinien złożyć w dziekanacie do dnia……….... harmonogram egzaminów uzgodniony
z prowadzącymi przedmioty. W czasie I części letniej sesji egzaminacyjnej (tj. do…….) powinny się odbyć
minimum 2 terminy egzaminów (I termin i jeden termin poprawkowy). Warunki dopuszczenia do egzaminów
określa prowadzący przedmiot.
3. Warunki rejestracji na semestr zimowy
− Studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia oraz zdali wszystkie egzaminy przewidziane w semestrze
letnim mają obowiązek sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie SOTS-STUDENT. W
przypadku stwierdzenia niezgodności student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego w celu
wyjaśnienia i skorygowania różnic we wpisach.
− Do dnia…………... muszą się odbyć wszystkie przewidziane przez prowadzących terminy zaliczeń
i egzaminów.
− Studenci, którzy uzyskają co najmniej ……… punkty/punktów ECTS zostają wpisani warunkowo na semestr
zimowy ……….. pod warunkiem posiadania zaliczeń z przedmiotów obligatoryjnych zgodnie z § 35
Regulaminu Studiów oraz pod warunkiem złożenia podania z prośbą o wpis warunkowy na semestr zimowy.
Opłata za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów wynosi 60 zł za 1 punkt ECTS. Termin płatności określa
Zarządzenie Nr 85/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2017 r.
− Przedmiotami obligatoryjnymi w semestrze 04, dla którego niezbędne jest uzyskanie oceny pozytywnej są
…………… (studia w języku polskim) lub …………… (studia w języku angielskim)
− Zgodnie z § 35,pkt 1 Regulaminu Studiów konsekwencją niezdobycia ……… punktów ECTS lub
nieuzyskania pozytywnej oceny z przedmiotów obligatoryjnych jest skreślenie z listy studentów.
− Studenci, którzy powtórnie nie zaliczą powtarzanych przedmiotów z poprzedniego semestru zimowego zostaną
skreśleni z listy studentów.
− Wypadki losowe rozpatrywane będą wg oddzielnej procedury.
4. Termin zaliczenia semestru:
W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Katalogu Oceny Studenta (EKOS) możliwość wpisywania ocen do
systemu, po dniu ……… jest niemożliwa z powodu automatycznej blokady systemu zakładanej przez Centrum
Komputerowe.
UWAGA: OBOWIĄZUJĄCE WZORY PODAŃ ZOSTAŁY UMIESZCZONE NA STRONIE
INTERNETOWEJ NASZEGO WYDZIAŁU – ZAKŁADKA DZIEKANAT
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ZASADY ZALICZANIA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU LETNIEGO
STACJONARNE STUDIA I STOPNIA – VIII SEMESTR
1.

Organizacja semestru letniego
− termin zakończenia zajęć programowych: ……………….
− wakacje letnie: ……………….
− letnia sesja egzaminacyjna: ……………….
− termin zaliczenia semestru: ……………….
− rozpoczęcie zajęć zimowego semestru: ……………….

2.

Możliwość zdobywania zaliczeń: ………………………

3.

Procedura zakończenia studiów I stopnia:

a.

Zakończenie studiów I stopnia odbywa się dwuczęściowo. W pierwszym etapie student ma obowiązek
złożyć „Projekt inżynierski” prowadzącemu, zgłosić w dziekanacie chęć przystąpienia do prezentacji
„Projektu inżynierskiego” w ogłoszonych terminach i uzupełnić niezbędne dokumenty.
Przed przystąpieniem do prezentacji projektu inżynierskiego należy zaliczyć wszystkie przedmioty
i semestry przewidziane planem studiów poza pozycją „Projekt inżynierski”.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny z prezentacji „Projektu inżynierskiego” student przystępuje do egzaminu
dyplomowego w dedykowanym terminie.

b.

Nie przewiduje się żadnych prolongat oddania projektu inżynierskiego.

c.

Studenci, którzy uzyskali zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w semestrze letnim, mają
obowiązek sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie EKOS. W przypadku stwierdzenia
niezgodności student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego w celu wyjaśnienia i skorygowania
różnic we wpisach.

d.

Studenci mają obowiązek zapoznania się z procedurą zakończenia studiów I stopnia (prezentacja Projektów
Inżynierskich i obrona Egzaminu Dyplomowego), która została zamieszczona na Wydziałowej stronie
internetowej.

e.

Studenci wybierając termin prezentacji projektu inżynierskiego oraz egzaminu dyplomowego powinni wziąć
pod uwagę harmonogram rekrutacji na II stopień oraz limit miejsc.

f.

Przed złożeniem „Projektu inżynierskiego” w dziekanacie sugeruje się, aby sprawdzić pracę przez program
Internetowy System Antyplagiatowy, który można znaleźć na stronie www.plagiat.pl

Symbol:

Data:

12.01.2018

Załącznik

Wydanie:

V

Z2-P-RB-4
Strona:

5/5

Status:
obowiązujący

ZASADY ZALICZANIA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU LETNIEGO
STACJONARNE STUDIA II STOPNIA – II SEMESTR
1.

Organizacja semestru letniego
− termin zakończenia zajęć programowych: ……………….
− wakacje letnie: ……………….
− letnia sesja egzaminacyjna: ……………….
− termin zaliczenia semestru: ……………….
− rozpoczęcie zajęć zimowego semestru: ……………….

2. Harmonogram egzaminów
Starosta roku powinien złożyć w dziekanacie do dnia……….... harmonogram egzaminów uzgodniony
z prowadzącymi przedmioty. W czasie I części letniej sesji egzaminacyjnej (tj. do…….) powinny się odbyć
minimum 2 terminy egzaminów (I termin i jeden termin poprawkowy). Warunki dopuszczenia do egzaminów
określa prowadzący przedmiot.
3. Warunki rejestracji na semestr zimowy
− Studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia oraz zdali wszystkie egzaminy przewidziane w semestrze
letnim mają obowiązek sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie SOTS-STUDENT. W
przypadku stwierdzenia niezgodności student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego w celu
wyjaśnienia i skorygowania różnic we wpisach.
− Do dnia…………... muszą się odbyć wszystkie przewidziane przez prowadzących terminy zaliczeń
i egzaminów.
− Studenci, którzy uzyskają co najmniej ……… punkty/punktów ECTS zostają wpisani warunkowo na semestr
zimowy ……….. pod warunkiem posiadania zaliczeń z przedmiotów obligatoryjnych zgodnie z § 35
Regulaminu Studiów oraz pod warunkiem złożenia podania z prośbą o wpis warunkowy na semestr zimowy.
Opłata za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów wynosi 60 zł za 1 punkt ECTS. Termin płatności określa
Zarządzenie Nr 85/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2017 r.
− Przedmiotami obligatoryjnymi w semestrze 02, dla którego niezbędne jest uzyskanie oceny pozytywnej są
…………… (studia w języku polskim) lub …………… (studia w języku angielskim)
− Zgodnie z § 35,pkt 1 Regulaminu Studiów konsekwencją niezdobycia ……… punktów ECTS lub
nieuzyskania pozytywnej oceny z przedmiotów obligatoryjnych jest skreślenie z listy studentów.
− Wypadki losowe rozpatrywane będą wg oddzielnej procedury.
4. Termin zaliczenia semestru:
W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Katalogu Oceny Studenta (EKOS) możliwość wpisywania ocen do
systemu, po dniu ……… jest niemożliwa z powodu automatycznej blokady systemu zakładanej przez Centrum
Komputerowe.
UWAGA: OBOWIĄZUJĄCE WZORY PODAŃ ZOSTAŁY UMIESZCZONE NA STRONIE
INTERNETOWEJ NASZEGO WYDZIAŁU – ZAKŁADKA DZIEKANAT

