REGULAMIN ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia – I rok, sem.2 /zimowy/

studia stacjonarne III stopnia doktoranckie
rok akademicki 2018/2019
1.
2.

Do sesji dopuszczeni są Studenci posiadający ważny wpis na semestr zimowy 2018/19.
Terminy sesji egzaminacyjnej:
- sesja egzaminacyjna
od 28.01.2019 r. do 08.02.2019 r.
- poprawkowa sesja egzaminacyjna
od 09.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
- wakacje zimowe
od 16.02.2019r do 24.02.2019 r.

3. Termin zaliczenia semestru :

15 lutego 2019 r.

4

Ostateczny termin składania podań i dokonania wpisu na semestr letni 2018/2019 upływa
w dniu 18.02.2019 (włącznie).

5.

Studenci, którzy nie uzyskali zaliczeń mogą składać do Prodziekana WIEiK starannie wypełnione i
podpisane podania o rejestrację na semestr letni 2018/2019 - z długiem kredytowym na jeden rok, z
możliwością uzupełnienia braków punktowych w ciągu jednego miesiąca, czyli do
dnia 18.03.2019* * zgodnie z § 21 p.2. Regulaminu Studiów Wyższych PK: „ W przypadku gdy braki
punktowe z poprzedniego semestru są mniejsze lub równe 12 punktów ECTS, a łączna liczba braków
punktowych jest mniejsza lub równa 18 punktów ECTS; możliwa jest rejestracja na kolejny semestr
studiów z długiem kredytowym.
Studenci starający się o przyznanie urlopu lub powtarzanie semestru składają również podania w n/w
terminie.

Termin składania podań do 18 lutego 2019 (włącznie).
6. Informacje dla Studentów, którzy będą ubiegać się o:
6.1 Stypendium naukowe; wszystkie wpisy w Dziekanacie Wirtualnym dotyczące semestru zimowego
nie mogą mieć daty późniejszej niż 15.02.2019 r a w semestrze letnim do 16.09.2019 r.(włącznie) z
UWAGA: Na podstawie Regulaminu Studiów PK, § 16 pkt.8.*
Datą wpisu oceny powinna być data faktycznego uzyskania zaliczenia przedmiotu.
Przekroczenie tych terminów uniemożliwia przyznanie stypendium naukowego od październiku 2019.
6.2 Stypendium socjalne; przekroczenie terminu 28.02.2019 (włącznie) zaliczania i złożenia podań
Dziekanacie uniemożliwia przyznanie stypendium socjalnego w marcu 2019.
7. Studenci, którzy nie zaliczą i nie zarejestrują się w Dziekanacie do dnia 18.02.2019 (włącznie) zostaną
skreśleni z listy studentów WIEiK z dniem 19.02.2019 na podstawie § 23 p.4. Regulaminu
Studiów Wyższych PK z dn.26.04.2017 - obowiązuje od 01.10.2017.
Od decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów przysługuje prawo odwołania się do Dziekana w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu.
W dniach od 19.02.2019 do 22.02.2019 w Dziekanacie będą trwały prace związane z
formalnym i regulaminowym elektronicznym zaimportowaniem ocen z protokołów
egzaminacyjnych, zaliczaniem semestru, wpisem długów kredytowych i dokonania rejestracji
na semestr letni 2018/19 oraz prace związane z przyznaniem urlopów i dokonaniem
regulaminowych skreśleń.

W w/w okresie w Dziekanacie trwać będzie tzw. CISZA ROZLICZENIOWA. DZIEKANAT
NIECZYNNY DLA STUDENTÓW od dnia 19.02.2019 do dnia 22.02.2019 / piątek /!!!
Mając powyższe na uwadze proszę Studentów o dostosowanie się do niniejszego Regulaminu,
jednocześnie życzymy udanej zimowy sesji egzaminacyjnej.

Kraków,dn.22.01.2019 r

