Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UL nr 75 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
podziału roku akademickiego 2016/2017 przedstawiam szczegółowe zasady
przebiegu letniej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim dla studentów
stacjonarnych i niestacjonarnych trwają do 11.06.2017 r.;

studiów

letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12.06.2017 do 30.06.2017 r., letnia sesja
poprawkowa trwa od 18.09.2017 do 30.09.2017r
Przedstawiam podstawowe zasady, które należy uwzględnić w trakcie
planowania i realizacji letniej sesji egzaminacyjnej;
 Z uwagi na zasady rekrutacji oraz kalendarz zapisów na studia stacjonarne
drugiego stopnia, celowe jest zakończenie egzaminów licencjackich
i magisterskich do 14.07.2017 r.
 Ze względu na termin rekrutacji na studia drugiego stopnia, bardzo
proszę o wyznaczanie jak najwcześniejszych terminów egzaminów
i zaliczeń na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia.
 Przypominam o niezwłocznym wpisywaniu ocen do protokołu
elektronicznego systemu USOS - nie później, niż w ciągu pięciu dni od daty
przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia.
 Data przeprowadzonego egzaminu oraz data zaliczenia przedmiotu
z ceną lub zaliczenia bez oceny powinny być jednakowe we wszystkich
dokumentach: karta egzaminacyjna (jeśli student jeszcze taką kartę
posiada) oraz protokół w systemie USOS.
 W sytuacji egzaminu/zaliczenia przeprowadzonego w kilku wyznaczonych
terminach, w protokole należy wpisać daty w wymiarze od pierwszego
terminu egzaminu/zaliczenia do ostatniego.
 Informuję o konieczności wpisywania oceny niedostatecznej do
protokołu systemu USOS z powodu niezaliczonego przez studenta
przedmiotu (ćwiczenia, konwersatoria oraz wykład zaliczamy oceną albo
„nzal" w przypadku zaliczenia bez oceny )
 W przypadku egzaminu prowadzący wpisuje do protokołu ocenę
niedostateczną studentowi, który utracił prawo do zdawania egzaminu
w pierwszym terminie z powodu niestawienia się na egzamin, o ile
nieobecność nie została usprawiedliwiona (nie później niż w ostatnim dniu
sesji poprawkowej)

 Należy przestrzegać zasady wyznaczenia jednego egzaminu w ciągu
jednego dnia oraz przeprowadzenia drugiego terminu egzaminu wyłącznie
w sesji poprawkowej,
 Zaliczenie przedmiotu po sesji poprawkowej tj. od 01.10.2017r. może
odbyć się wyłącznie za zgodą Dziekana, z wyjątkiem praktyk ciągłych
(realizowanych we wrześniu), których termin zaliczenia upływa w dniu
07.10.2017.
Ostateczny termin zaliczenia przedmiotów objętych planem studiów
w semestrze letnim, a tym samym wypełnienia protokołu w wersji
elektronicznej w systemie USOS upływa w dniu 30.09.2017r, a złożenia
w Dziekanacie protokołu egzaminacyjnego w wersji papierowej w dniu
07.10.2017r.
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