LETNIA SESJA EGZAMINACYJ NA 2017/2018
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Prowadzący zajęcia proszeni są do wyznaczenia poprzez elektroniczny system rezerwacji sal na platformie
WIKAMP najpóźniej do dnia 16.04.2018 roku, co najmniej 1 terminu egzaminu w sesji od 25.06.2018 r.
do 08.07.2018 r. oraz co najmniej 1 terminu egzaminu w sesji od 06.09.2018 r. do 16.09.2018 r., jak
również umożliwienie uzyskania zaliczenia przedmiotu w pierwszych terminach egzaminów. W przypadku
studiów niestacjonarnych terminy egzaminów muszą zostać wyznaczone w dni: sobota
niedziela,
natomiast dla studiów stacjonarnych od poniedziałku do piątku Dla przedmiotów prowadzonych w
semestrze letnim 2017/18 kończących się egzaminem, w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego muszą
być wyznaczone nie mniej niż dwa terminy egzaminów.
Opiekunowie lat proszeni są o sprawdzenie poprawności rezerwacji sal zgodnie z @ 19.Regulaminu
Studiów w Politechnice Łódzkiej, Uchwała nr 18/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 23 września 2015
roku
przekazanie informacji do Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka, prof. nadzw. - studia
stacjonarne oraz do Prodziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego studia niestacjonarne do dnia
i

i

i

20.04.2018 roku.
Podania o awans należy złożyć w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć, nie ma możliwości zaliczania
awansem przedmiotów obieralnych.
Zgodnie z 513 Regulaminu Studiów dotyczącym zasad rejestracji warunkowej, ustalam dopuszczalną liczbę
brakujących punktów równą:

semestr 2 studia stopnia:
I

10 ECTS dla studentów zarejestrowanych po raz pierwszy na dany semestr.
Rok 2, 3 i 4 studia stopnia oraz rok 1 i 2 studia II stopnia:

-

I

-

15 ECTS dla studentów zarejestrowanych po raz pierwszy na dany semestr,

Wszystkie lata studia

I

i

II

stopnia studiów stacjonarnych:

ECTS dla studentów powtarzających semestr/rok.
Studentów ll kierunku obowiązuje zdobycie 15 ECTS w ramach nowych przedmiotów.
Warunkiem uzyskania rejestracji na semestr 2 jest zaliczenie:
-

O

-

szkolenie BHP,
szkolenie bibliotecznego,
szkolenie w zakresie Prawa w szkolnictwie wyższym.

Warunkiem uzyskania rejestracji na każdy kolejny semestr jest posiadanie aktualnych badań

lekarskich.

Podanie o powtarzanie semestru dyplomowego należy złożyć z opinią promotora w dziekanacie
(pok. 215 — studia stacjonarne, pok. 209 — studia niestacjonarne) do dnia 16.09.2018 r.

Charakterystykę tematu pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie do dnia 16.09.2018 r.
Studenci odbywający praktyki indywidualne zobowiązani są, pod sankcją niezaliczenia praktyk, do terminowego
dostarczenia opiekunowi praktyk dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia BHP oraz podpisanego przez Zakład
egzemplarza Porozumienia w sprawie organizacji praktyk. Przekazanie wymienionych dokumentów ma nastąpić
bezpośrednio po odbyciu szkolenia BHP, najpóźniej drugiego dnia praktyk.

Opiekunowie lat:
— dr inż. Łukasz Stawiński
— dr inż. Tomasz Rutkiewicz
— dr inż. Radosław Michalak
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Rok 2
Rok 3

Łódż, dnia 27.09.2017
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