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1. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych. 

Zajęcia odbywają się w formie wykładu i konwersatoriów w wymiarze wynikającym z planu 

zajęć. 

 

2. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach. 

Uczestnictwo w wykładzie nie jest obowiązkowe, w konwersatoriach – tak. Nieobecność 

musi być usprawiedliwiona przez studenta w zasadzie na najbliższych zajęciach po ustaniu jej 

przyczyny. W przypadku więcej niż jednej nieobecności prowadzący może ustalić formę 

zaliczenia materiału omawianego na opuszczonych zajęciach. 

 

3. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu. 

Zaliczenie konwersatorium następuje na zasadach podanych na początku zajęć przez 

prowadzącego. Zaliczenie przedmiotu następuje na ocenę po przeprowadzeniu egzaminu 

pisemnego, po zapisaniu się w USOS na jeden z wyznaczonych terminów bądź po 

uzgodnieniu terminu egzaminu ustnego. Szczegółowe zasady zostaną podane na wykładzie. 

 

4. Zasady zapisywania się na egzamin. 

Zapisy na egzaminy odbywają się za pomocą systemu USOS.  

 

5. Termin egzaminu i zaliczenia. 

Pierwszy termin egzaminu – w końcu semestru, w ostatnich dwóch tygodniach zajęć.  

Kolejne terminy, w tym poprawkowe – w ramach sesji oraz w semestrze letnim. Do 

pierwszego egzaminu można przystąpić do końca czerwca w dowolnie wybranym terminie, 

przełożenie egzaminu poza 30 czerwca wymaga złożenia odpowiedniego podania 

z uzasadnieniem.  

 

6. Tryb ogłaszania wyników egzaminu i zaliczenia. 

Podanie do wiadomości ocen z zaliczeń z konwersatorium następuje bezpośrednio, w sposób 

określony przez prowadzącego zajęcia, na ostatnich zajęciach w semestrze. Ogłoszenie 

wyników egzaminu następuje do 14 dni po egzaminie przez system USOS. Student może 

w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników zgłosić zamiar wglądu w swoją ocenioną 

pracę; na tej podstawie niezwłocznie uzgodniony zostanie możliwie najkrótszy termin 

udostępnienia pracy w obecności egzaminatora.  

 

7. Tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu lub zaliczenia. 

Wpisy ocen w USOS dokonywane są przez egzaminatora i prowadzącego zajęcia.  


