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1. Zajęcia dydaktyczne objęte planem studiów filologii germańskiej dla 

studiów niestacjonarnych I stopnia są zajęciami obowiązkowymi za 

wyjątkiem tych, które w planie studiów oznaczone zostały jako 

fakultatywne. 

W związku z tym: 

1.1. Student usprawiedliwia nieobecność na zajęciach w ciągu 21 dni od 

końcowej daty usprawiedl iwienia/zwolnienia (w przypadku 

długoterminowych zwolnień lekarskich: w ciągu 28 dni od końcowej daty 

zwolnienia), zaś wykładowca wyznacza mu materiał do zaliczenia celem 

nadrobienia powstałych zaległości. 

1.2. Tak usprawiedliwioną nieobecność student zalicza w ciągu 14 dni od 

p rzed łożen ia usprawied l iw ien ia /zwo ln ien ia (w p rzypadku 

długoterminowych zwolnień lekarskich: w porozumieniu z prowadzącym 

w ciągu miesiąca od końcowej daty zwolnienia). 

1.3. Nieobecności nieusprawiedliwionej student nie może nadrabiać 

zaliczając dodatkowy materiał. 

1.4. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze 

na zajęciach dydaktycznych realizowanych w wymiarze 30 godzin 

semestralnie; w przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych 

nieobecności student nie uzyskuje zaliczenia z danego przedmiotu. 

2. Na pierwszych zajęciach wykładowca podaje studentom warunki i tryb 
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uzyskiwania zaliczenia, termin zaliczenia, tryb ogłaszania wyników 

zaliczenia oraz tryb dokonywania wpisów. Jeden egzemplarz tych 

ustaleń znajduje się do wglądu w sekretariacie IFG UAM. 

3. Harmonogram egzaminów na rok akademicki 2015/16 zostanie 

podany do wiadomości studentów do dnia 31 października br. 

Harmonogram zostaje umieszczony w gablocie IFG oraz na instytutowej 

stronie internetowej. 

3.1. Harmonogram określa tryb składania egzaminu (pisemny, pisemny 

i ustny bądź ustny), nazwiska egzaminatorów, termin i miejsce 

egzaminu. 

3.2. Zapisów na egzamin, o ile nie jest to egzamin pisemny dla całego 

rocznika, student dokonuje w module „Rejestracja na egzaminy” w 

systemie USOS, chyba że egzaminator określi i poda do wiadomości 

studentów do 30.10. br. inny tryb zapisów. 

3.3 Ogłaszanie wyników egzaminu: dla egzaminów ustnych oraz 

składających się z części pisemnej i ustnej egzaminator ogłasza wynik 

bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, zaś dla egzaminów pisemnych 

w ciągu 7 dni w systemie USOS. 

3.4 Wpisu za egzamin egzaminator dokonuje: dla egzaminów ustnych 

oraz składających się z części pisemnej i ustnej w indeksach 

bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, do systemu USOS w ciągu 3 

dni roboczych od daty przeprowadzenia, zaś dla egzaminów pisemnych 

w indeksach w terminie, który podaje do wiadomości egzaminowanych w 
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dniu ogłoszenia wyników egzaminu (jednak nie później niż w ciągu 14 

dni od daty ogłoszenia wyników), do systemu USOS w ciągu 7 dni 

roboczych od daty przeprowadzenia.


