Szanowni Studenci,
W dniu 17 października 2016 r. – zgodnie z wcześniej podaną informacją – zakończyła się możliwość
dopisywania do przedmiotów za zgodą wykładowcy. Tego dnia zakończył się też umowny termin
przedłużenia sesji. Aby w pełni zakończyć system wyborów przedmiotów na semestr bieżący,
oferujemy Państwu dwie ściśle określone możliwości korekty deklaracji przedmiotów w semestrze
zimowym r. ak. 2016/2017: wydłużony termin na dopisywanie się do zajęć z przedmiotów
powtarzanych oraz możliwość wypisywania się z zajęć kolidujących godzinowo z przedmiotami
powtarzanymi.
1. Dopisywanie się do zajęć z przedmiotów powtarzanych (DOTYCZY TO TYLKO PRZEDMIOTÓW
POWTARZANYCH NA PODSTAWIE DECYZJI O WPISIE WARUNKOWYM LUB POWTARZANIU
SEMESTRU)
Jeśli złożyli lub składają Państwo wniosek o wpis warunkowy bądź powtarzanie semestru w związku z
przedmiotem lub przedmiotami, które były przez Państwa realizowane, ale nie zostały zaliczone,
dajemy możliwość wydłużonego dopisywania się do takich zajęć w celu umożliwienia ich realizacji w
bieżącym semestrze. W tym celu:
a) należy pobrać ze strony internetowej [DRUK] specjalnie przygotowane podanie o dopisanie się do
przedmiotów powtarzanych, starannie je wypełnić i uzyskać podpis wykładowcy;
b) jeśli podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru nie zostało złożone, należy pobrać ze
strony internetowej [DRUK] nowy wzór podania o wpis warunkowy/powtarzanie semestru i
starannie je wypełnić;
c) podanie o dopisanie się do zajęć z przedmiotów powtarzanych należy złożyć w DSL w terminie do
31 października 2016 r., a podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru (jeśli nie zostało
jeszcze złożone) należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu upublicznienia wyników z ostatniego
egzaminu, do którego student miał prawo podchodzić, ale nie później niż do 31 października 2016 r.
2. Wypisywanie się z zajęć kolidujących godzinowo z przedmiotami powtarzanymi
Jeśli są Państwo zapisani lub złożyli Państwo podanie o zapisanie się na przedmiot powtarzany,
istnieje możliwość wypisania się z innych przedmiotów w przypadku kolizji godzinowej zajęć. W tym
celu:
a) należy pobrać ze strony internetowej [DRUK] specjalnie przygotowane podanie o wypisanie się z
zajęć z uwagi na kolizję godzinową z przedmiotem powtarzanym oraz starannie je wypełnić;
b) podanie (wraz z załącznikiem w postaci skanu planu zajęć z WD) należy złożyć w DSL w terminie do
31 października 2016 r. (w przypadku, gdy kilka przedmiotów koliduje z przedmiotami powtarzanymi,
należy złożyć odrębne podanie dla każdego przedmiotu);
c) jeśli wraz z podaniem o wypisanie się z przedmiotu z uwagi na kolizję z przedmiotami
powtarzanymi składają Państwo podanie o dopisanie się do przedmiotów powtarzanych i/lub
podanie o wpis warunkowy/powtarzanie semestru, proszę skorzystać z procedury opisanej w punkcie
1 (zarówno jeśli chodzi o druki, jak i terminy).
UWAGA: W celu optymalizacji procesu rozpatrywania podań bardzo prosimy o składanie podań tylko
i wyłącznie na drukach podanych w powyższych linkach. Podania na innych drukach mogą zostać
odrzucone.
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