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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obowiązuje prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Egzamin jest sprawdzeniem stopnia opanowania wiedzy przez studenta z danego 

modułu kształcenia. Może mieć formę ustną, pisemną lub obie formy. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Dziekan Wydziału odpowiada za: 

● ogłoszenie harmonogramu egzaminów nie później niż dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem sesji 

● w wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwienie nieobecności studenta na 

egzaminach i wyznaczenie studentowi dodatkowego terminu egzaminu (w 

porozumieniu z nauczycielem) 

● wyznaczenie egzaminu komisyjnego na uzasadniony wniosek studenta o braku 

obiektywnej oceny jego wiedzy, złożony w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników 

ostatniego egzaminu poprawkowego 

● wyznaczenie egzaminu komisyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

egzaminatora 

 

Nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot/moduł kształcenia odpowiada 

za: 

● przedstawienie studentom warunków dopuszczenia do egzaminu na początku 

semestru 

● wyznaczenie zerowego terminu egzaminu przed sesją egzaminacyjną w 

porozumieniu z Dziekanem Wydziału 

● wyznaczenie w sesji podstawowej dwóch terminów egzaminów oraz jednego 

terminu w sesji egzaminacyjnej poprawkowej dla modułu kształcenia 

● podanie wyników egzaminów i zaliczeń do wiadomości studentów nie później niż 

7 dni po egzaminie lub zaliczeniu 

● wpisanie uzyskanej przez studenta oceny z egzaminu do protokołu 

● usprawiedliwienie nieobecności studenta na egzaminie oraz wyznaczenie 

dodatkowego terminu egzaminu lub egzaminu komisyjnego w porozumieniu z 

Dziekanem Wydziału 
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4. TERMIN REALIZACJI 

Sesja egzaminacyjna wynikająca z harmonogramu roku akademickiego. 

 

5. OPIS PROCEDURY 

5.1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu określa na początku 

semestru nauczyciel akademicki odpowiedzialny za moduł kształcenia. 

 

5.2. Harmonogram egzaminów powinien być ogłoszony przez dziekana nie później 

niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji. W każdej sesji egzaminacyjnej 

podstawowej należy przewidzieć nie mniej niż dwa terminy egzaminu dla każdego 

modułu kształcenia, ustalone przez egzaminatora i zaakceptowane przez 

studentów oraz jeden termin w sesji egzaminacyjnej poprawkowej.  

 

5.3. Prowadzący moduł kształcenia może wyznaczyć zerowy termin egzaminu 

przed sesją egzaminacyjną w godzinach wolnych od zajęć. 

 

5.4. Podczas zaliczania różnych form zajęć lub zdawania egzaminu końcowego 

student jest zobowiązany do posiadania przy sobie legitymacji studenckiej lub 

innego dowodu tożsamości. 

 

5.5. O zaliczeniu modułu kształcenia świadczy pozytywna ocena końcowa 

z modułu, którą wystawia nauczyciel akademicki prowadzący wykłady. 

 

5.6. Nauczyciel prowadzący moduł kształcenia wpisuje uzyskaną przez studenta 

ocenę z egzaminu do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu. 

 

5.7. W przypadku braku zaliczenia egzaminu lub braku zaliczeń cząstkowych                      

zajęć danego modułu, oceny końcowej nie wystawia się.  

 

5.8. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia danej formy zajęć jest koniec 

zajęć dydaktycznych w danym semestrze, wynikający z harmonogramu roku 

akademickiego. 

 

5.9. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu student przystępuje 

do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie. 
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5.10. Student ma prawo do dwukrotnego zaliczania danej formy zajęć przed 

upływem wyznaczonego terminu sesji egzaminacyjnej podstawowej oraz 

jednokrotnego zaliczania poprawkowego również w czasie sesji egzaminacyjnej 

podstawowej. 

Dalsze zaliczenia zajęć po przekroczeniu tych terminów mogą się odbywać jedynie 

za zgodą dziekana. 

 

5.11. Nieobecność studenta na egzaminach może usprawiedliwić osoba 

prowadząca przedmiot lub dziekan.  

 

5.12. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności studentowi przysługuje prawo 

dodatkowego terminu egzaminu ustalonego przez osobę prowadzącą przedmiot w 

porozumieniu z dziekanem. 

 
5.13. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie przez studenta do egzaminu w sesji 

traktowane jest jako uzyskanie oceny niedostatecznej.  

 

5.14. Zdawanie egzaminu po upływie ustalonego terminu zaliczenia semestru 

wymaga zgody dziekana.  

 

5.15. Wyniki egzaminów i zaliczeń podawane są do wiadomości studentów nie 

później niż 7 dni po egzaminie lub zaliczeniu.  

 

5.16. W planie studiów mogą znaleźć się moduły, których zaliczenie jest 

obowiązkowe w danym okresie rozliczeniowym. 

  

5.17. Jeżeli program modułu kształcenia nie przewiduje sprawdzenia stopnia 

opanowania materiału przez studentów w danym semestrze, dziekan dokonuje 

zapisu w indeksie o konieczności zaliczenia modułu w następnym semestrze.  

 

5.18. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny na uzasadniony wniosek 

studenta o braku obiektywnej oceny jego wiedzy, złożony w ciągu 3 dni od daty 

ogłoszenia wyników ostatniego egzaminu poprawkowego. Egzamin ten powinien 

odbyć się nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

 

5.19. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy lub 

na wniosek egzaminatora. 
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Forma egzaminu komisyjnego jest taka sama jak egzaminu zdawanego w sesji 

egzaminacyjnej.  

 

5.20. W skład komisji egzaminacyjnej egzaminu komisyjnego wchodzą:  

dziekan lub prodziekan jako przewodniczący, egzaminator, który przeprowadzał 

poprzednie egzaminy, nauczyciel akademicki reprezentujący zdawany moduł  

wyznaczony przez dziekana, opiekun roku kierunku lub specjalności, 

przedstawiciel samorządu studenckiego. Komisji egzaminacyjnej nie może 

przewodniczyć nauczyciel uprzednio egzaminujący studenta. 

 

5.21. W egzaminie komisyjnym może brać udział osoba wskazana przez studenta, 

pełniąca funkcję obserwatora.  

 

5.22. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen oraz 

odpowiadające im oceny w systemie ECTS:  

5,0 – bardzo dobry  

4,5 - dobry plus  

4 - dobry   

3.5 - dostateczny plus   

3 - dostateczny   

2- niedostateczny 

 

6. ZAŁĄCZNIK 

Regulamin studiów 


