ZALICZANIE PRZEDMIOTU W KSA
W ROKU AKADEMICKIM 2012/13

• Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach jest
obowiązkowa. Zgodnie z Regulaminem Studiów UAM, „w przypadku, gdy
moduł (przedmiot) obejmuje zajęcia, w których uczestnictwo jest
obowiązkowe, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie
zaliczenie takich zajęć z danego modułu (przedmiotu)”. W przypadku, gdy
student nie zostanie dopuszczony do egzaminu, otrzymuje ocenę
niedostateczną z egzaminu (§26).
• W przypadku PNJ warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczeń ze wszystkich komponentów.
• Zgodnie z Regulaminem, „w przypadku odmowy zaliczenia zajęć albo
otrzymania z nich oceny niedostatecznej, kierownik jednostki organizacyjnej
prowadzącej zajęcia, może na wniosek studenta zezwolić na komisyjne
zaliczenie zajęć”. Student powinien w takim przypadku złożyć wniosek o
komisyjne zaliczenie zajęć w przeciągu 7 dni (§32).
• Na pierwszych zajęciach wykładowca podaje studentom warunki i tryb
uzyskiwania zaliczenia, termin zaliczenia, tryb ogłaszania wyników zaliczenia
oraz tryb dokonywania wpisów. Jeden egzemplarz tych ustaleń znajduje się do
wglądu w sekretariacie KSA.
• Podstawą do odmowy zaliczenia może być niewystarczające opanowanie
materiału przez studenta, jak również duża liczba opuszczonych zajęć.
• Jedynym uzasadnieniem nieobecności jest zwolnienie lekarskie, które
powinno być przedstawione prowadzącemu zajęcia nie później niż w
przeciągu 7 dni od końcowej daty usprawiedliwienia/zwolnienia (w przypadku
długoterminowych zwolnień lekarskich: w ciągu 14 dni od końcowej daty
zwolnienia). Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego od studenta, prowadzący
powinien określić warunki nadrobienia materiału i uzyskania zaliczenia.
•

Nieobecność (także usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) na 1/3 lub
więcej ćwiczeń, konwersatoriów lub seminariów z danego przedmiotu w
semestrze może oznaczać brak zaliczenia z danego przedmiotu. Długotrwała
lub nawracająca choroba jest podstawą do ubiegania się o długoterminowy
urlop od zajęć (§44).

• Nieobecności nieusprawiedliwionej student nie może nadrabiać zaliczając

dodatkowy materiał.
• W przypadku przeniesienia z innej uczelni/kierunku już po rozpoczęciu zajęć,
nieobecności na zajęciach przed przeniesieniem nie będą brane pod uwagę, co
nie zwalnia studenta z obowiązk nadrobienia zaległości i zaliczenia materiału
omawianego na opuszczonych zajęciach.
• Egzaminy odbywają się tylko w czasie sesji egzaminacyjnej.
• Harmonogram egzaminów na rok akademicki 2012/13 zostanie podany do
wiadomości studentów do dnia 15 października br. w gablocie KSA oraz na
stronie internetowej KSA w zakładce: studia

•

Harmonogram określa tryb składania egzaminu (pisemny, pisemny
i ustny bądź ustny), nazwiska egzaminatorów, termin i miejsce egzaminu.

• Zapisów na egzamin, o ile nie jest to egzamin pisemny dla całego
rocznika, student dokonuje w module „Rejestracja na egzaminy” w systemie
USOS, chyba że egzaminator określi i poda do wiadomości studentów do
15.10. br. inny tryb zapisów.
• Jeżeli w wyznaczonym terminie student nie przystąpi do egzaminu bez
usprawiedliwionej przyczyny otrzymuje ocenę niedostateczną (§26 pkt. 4).
• Studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego egzaminu poprawkowego.
• Zwolnienie lekarskie, które usprawiedliwia nieobecność na egzaminie,
powinno być dostarczone
prowadzącemu egzamin lub opiekunowi roku nie później niż w przeciągu 7
dni od egzaminu
• Indywidualna organizacja studiów uprawnia do ustalenia z prowadzącymi
warunków i terminów zaliczeń i egzaminów, ale w granicach danego roku
akademickiego (§16 pkt.2). Nie zwalnia ona z uczęszczania na zajęcia lub
szczegółowego ustalenia z wykładowcą (na początku roku!) zasad, na jakich
student otrzyma zaliczenie
• Ogłaszanie wyników i wpis za egzamin:
dla egzaminów ustnych oraz składających się z części pisemnej i ustnej
egzaminator ogłasza wynik bezpośrednio po zakończeniu egzaminu poprzez
wpis w indeksie (II i III r.) oraz wpisując ocenę do systemu USOS w ciągu 3
dni roboczych od daty przeprowadzenia, zaś dla egzaminów pisemnych
poprzez wpis w indeksach w terminie, który podaje do wiadomości

egzaminowanych w dniu ogłoszenia wyników egzaminu (jednak nie później
niż w ciągu 14 dni oddaty ogłoszenia wyników), do systemu USOS w ciągu 7
dni roboczychod daty przeprowadzenia.

