
 

aktualizacja 30.03.2017

Rodzaj i forma studiów
Letnia sesja 

egzaminacyjna

Termin dla nauczycieli - 

zamknięcia dostępu do 

protokołów w USOS

Letnia sesja 

poprawkowa

I-sza poprawka

Termin dla nauczycieli - 

zamknięcia dostępu do 

protokołów w USOS

III termin - 

realizacja drugiej 

poprawki

Termin dla nauczycieli - 

zamknięcia dostępu do 

protokołów w USOS
Uwagi

studia stacjonarne:

1, 2 i 3 rok dla osob cywilnych

1 rok dla osob cywilnych, II stopnia, nabór luty 2017

21.06 - 02.07.2017 07.07.2017 11.09 - 21.09.2017 29.09.2017
do  ok. 

28.01.2018
02.02.2018

Także dla studentów powtarzających przedmioty w grupach zorganizowanych;

Praktyki Po II i III roku dla studiów 1 stopnia oraz po 1 roku dla studiów 2 stopnia;

studia niestacjonarne:

1, 2 i 3 rok dla osob cywilnych

1 rok dla osob cywilnych, II stopnia, nabór luty 2017

23.06-02.07.2017 07.07.2017 16.09-24.09.2017 29.09.2017
do  ok. 

28.01.2018
02.02.2018

Także dla studentów powtarzających przedmioty w grupach zorganizowanych;

Praktyki Po II i III roku dla studiów 1 stopnia oraz po 1 roku dla studiów 2 stopnia;

do 15.05.2017;

sem. dyplom. 

do 06.06.2017

20.05.2017;

sem. dyplom. 

11.06.2017

 07.06.2017 12.06.2017 do 09.06.2017 14.06.2017Studia stacjonarne i niestacjonarne 

rocznik dyplomowy dla osob cywilnych;

II stopień

Studentów powtarzających przedmioty w semestrze dyplomowym z grupami 

młodszego rocznika obowiązują terminy zaliczeń jak dla grup w których uczestniczą w 

zajęciachzakończenie edytowania pracy do 01.06.2017; złożenie ukończonej  pracy do 09.06.2017; 

egzam. dyplomowy: 19.06.- 01.07.2017 

1. Zgodnie z decyzją Prorektora ds. kształcenia nr 1/PRK/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. nauczyciel ma obowiązek uzupełnienia ocen w systemie USOS w terminie do 5 dni 
roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia.
2. W tabeli ostatni dzień sesji jest jednocześnie ostatnim dniem dla studenta realizacji prawa do przystąpienia do zaliczenia; w USOSweb termin jest powiększony o 5 dni, tzn. jest to 
czas na dokonanie wpisów przez nauczycieli.
3. Uwaga: Jeżeli student spełnia warunki rejestracji warunkowej, określone w 
§ 40 ust. 7, przysługuje mu dodatkowy termin poprawkowy wyznaczony nie później niż do zakończenia następnego semestru. Dodatkowy termin poprawkowy nie przysługuje w 
przypadku powtarzania modułu.
W przypadku zaległości dotyczących ostatniego semestru studiów, dodatkowy termin poprawkowy wyznacza się nie później niż w terminie złożenia pracy dyplomowej  
(§ 34, ust. 2 Regulaminu Studiów Wyższych).
4. Student w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien: *sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia 
egzaminu lub zaliczenia - *w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny, zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie.

Terminy zaliczeń i zamknięcia dostępu do protokołów w USOS,
w semestrze letnim r. a. 2016/2017 w Wydziale Elektroniki

dla studentów cywilnych

UWAGI
1. Zgodnie z decyzją Prorektora ds. kształcenia nr 1/PRK/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. nauczyciel ma obowiązek uzupełnienia ocen w systemie USOS w terminie do 5 dni 
roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia.
2. W tabeli ostatni dzień sesji jest jednocześnie ostatnim dniem dla studenta realizacji prawa do przystąpienia do zaliczenia; w USOSweb termin jest powiększony o  5 dni, tzn. jest 
to czas na dokonanie wpisów przez nauczycieli.
3. uwaga: Jeżeli student spełnia warunki rejestracji warunkowej, określone w § 40 ust. 7, przysługuje mu dodatkowy termin poprawkowy wyznaczony nie później niż do zakończenia 
następnego semestru. 
Dodatkowy termin poprawkowy nie przysługuje w przypadku powtarzania modułu.
W przypadku zaległości dotyczących ostatniego semestru studiów, dodatkowy termin poprawkowy wyznacza się nie później niż w terminie złożenia pracy dyplomowej  (§ 34, ust. 2 
Regulaminu Studiów Wyższych).
4. Student w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien: sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia 
egzaminu lub zaliczenia - w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny, zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie


