ZARZĄDZENIE NR 50/18
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 2 Regulaminu
Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się organizację sesji egzaminacyjnych – zimowej i letniej w roku akademickim
2018/2019 według następujących zasad i terminów:
1) zajęcia w semestrze zimowym trwają do 27.01.2019 r. włącznie, w semestrze
letnim do 17.06.2019 r. włącznie;
2) zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 28.01.2019 r do 10.02.2019 r., letnia sesja
egzaminacyjna trwa od 17.06.2019 r. do 30.06.2019 r.;
3) terminy egzaminów uzgadniają egzaminatorzy ze studentami i zgłaszają
do sekretariatów instytutów. Sekretariaty przekazują harmonogram sesji
egzaminacyjnej w formie elektronicznej do Działu Jakości Kształcenia i Spraw
Studenckich w semestrze zimowym do dnia 25.01.2019 r., w semestrze letnim
do dnia 14.06.2019 r.;
4) zimowa sesja poprawkowa trwa od 11.02.2019 r. do 17.02.2019 r., letnia sesja
poprawkowa trwa od 02.09.2012 r. do 15.09.2019 r.;
5) oceny z egzaminu i zaliczeń wprowadzane są do systemu teleinformatycznego
uczelni przez zaliczającego (egzaminatora) nie później niż w terminie 7 dni
od dnia, w którym odbył się egzamin (zaliczenie). Instrukcja wprowadzania ocen
oraz drukowania protokołów zostanie udostępniona w sekretariatach instytutów;
6) sekretariaty instytutów najpóźniej do dnia 27.02.2019 r. za semestr zimowy
i do dnia 22.09.2019 r. za semestr letni zdają do Działu Jakości Kształcenia i Spraw
Studenckich karty egzaminacyjne, protokoły z egzaminów i zaliczeń, sprawozdanie
z sesji wraz z wnioskami Dyrektorów Instytutów o skreślenie z listy studentów,
którzy nie zaliczyli semestru lub informacją o wysłaniu zawiadomień o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listy studentów.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia i Studentów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od 1 października 2018 roku.
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