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Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 
 

Studia stacjonarne - w dniach 26.02-02.03.2017 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę 
zajęć, grupy z tygodni parzystych tylko drugą godzinę zajęć. 
 
Studia niestacjonarne – na ostatnim (9) zjeździe kierunku Informatyka (9 – 10. 06. 2017) grupy ze zjazdów 
nieparzystych mają tylko pierwszą  godzinę zajęć, grupy ze zjazdów parzystych tylko drugą godzinę zajęć  

 

 

WAŻNE        Składanie podań (wymienionych w tabeli) odbywa się tylko przez portal Edukacja.cl. 

Instrukcja składania podań dostępna jest na stronie www.edukacja.pwr.edu.pl w rozwinięciu 
zakładki „Złóż podanie” 

Podpisaną, papierową wersję podania wydrukowaną z systemu należy złożyć w Dziekanacie do 
terminu wyznaczonego w tabeli poniżej 

 

* - decyduje data złożenia podania w Dziekanacie  
 
Płatności związanych ze studiami dokonuje się na indywidualne konta wskazane przez 
JSOS Edukacja.Cl 

 

do 20.02.2018r. Zapisy na kursy wydziałowe - zapisy internetowe 

wg harmonogramu zapisów 

19-23.02.2018r. 
wg harmonogramu dni wstępnych 

Dzień wstępny dla studentów II stopnia semestr 1:  

podpisywanie umów 

19 lutego 2018r. Początek semestru letniego 2017/2018 

do 10 marca 2018r. Wnoszenie opłat (w systemie Edukacja.Cl) za studia 
niestacjonarne. 

podczas pierwszych zajęć w 

semestrze 

„Podczas pierwszych zajęć w semestrze,  prowadzący 

kurs/kurs końcowy w grupie kursów określa i podaje do 
wiadomości studentów szczegółowe warunki i terminy 

zaliczania kursu/grupy kursów; określa ponadto sposób,  w 

jaki będzie informował o ocenach (wynikach kursów 
cząstkowych), tj. przez JSOS, pocztę elektroniczną, 

wywieszenie list z ocenami (wynikami), we  wskazanym 
miejscu   lub   też   umieszczenie   jej   na   wskazanej    stronie 

http://www.edukacja.pwr.edu.pl/


 internetowej. W przypadku grupy kursów prowadzący kurs 
końcowy grupy kursów podaje zasadę ustalenia oceny 

końcowej  w  grupie  kursów,  z  uwzględnieniem   przepisu 

ust. 5.” Regulamin studiów § 14 p. 10 

 

Sprawy Socjalne 

Wszystkie sprawy socjalne (stypendia socjalne, stypendia dla 
studentów niepełnosprawnych, zapomogi, akademiki) oraz 

stypendia naukowe JM Rektora, są prowadzone w Dziale 
Pomocy materialnej dla Studentów i Doktorantów - 
w p.1.04 w bud C-13 nr tel. 71-320-44-95 

http://prs.pwr.edu.pl/?p=2294 
do 2 marca 2018r. –studia 

stacjonarne 
 

do 3 marca 2018r. - studia 
niestacjonarne (2 zjazd) 

Składanie w dziekanacie podań (zbiorczych) o uruchomienie 

kursów powtórkowych. Do każdego podania należy załączyć: 
- imienną listę z podpisami studentów 

- zgodę prowadzącego 
- zgodę Pełnomocnika ds. kierunku: 
dla kierunku Informatyka – dr inż. Bogumiła Hnatkowska 

dla kierunku Inżynieria Systemów - Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek  
dla kierunku Zarządzanie  - dr inż. Agata Klaus-Rosińska  

dla kierunku Inżynieria Zarządzania- dr inż. Wiesław Dobrowolski 

- uzgodniony termin 
- rezerwację sali (w pok. 1a16A bud. B-4) 

do 2 marca 2018r.  
 

Składanie przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia 

deklaracji wyboru tematu pracy licencjackiej (ostateczny 
termin) na kierunku ZARZĄDZANIE III rok 6 semestr 

(obrona pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy 
w czerwcu, lipcu 2018r.) 

do 3 marca 2018r. –studia 
niestacjonarne 

 

 

Składanie przez studentów studiów II stopnia deklaracji 
wyboru tematu pracy magisterskiej (ostateczny termin) 
Kierunku INFORMATYKA I rok 2 semestr 

(obrona pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy w lutym 
2019r.) 

do 3 marca 2018r. 
(dla studiów niestacjonarnych I 
stopnia) 

Składanie przez studentów studiów niestacjonarnych I 

stopnia deklaracji wyboru tematu pracy inżynierskiej 
(ostateczny termin) na kierunku INFORMATYKA IV rok 8 
semestr (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy 

w czerwcu, lipcu 2018r.) 

do 2 marca 2018r. –studia 
stacjonarne* 

 

do 3 marca 2018r. - studia 

niestacjonarne (2 zjazd) 

Składanie podań o urlop dziekański -przez portal Edukacja.cl i 
wydrukowanego - w dziekanacie. 

Studenci, którzy składają podanie o urlop dziekański 
z realizacją kursów muszą już być zapisani na te kursy. 

do 2 marca 2018r. –studia 
stacjonarne* 

 

do 3 marca 2018r. - studia 

niestacjonarne (2 zjazd) 

Składanie przez studentów podań -przez portal Edukacja.Cl 
oraz wersji papierowej w dziekanacie - o włączenie kursów do 

dorobku  – (podanie można złożyć tylko raz na początku studiów) 

do 2 marca 2018r. –studia 
stacjonarne* 

 

do 3 marca 2018r. - studia 
niestacjonarne (2 zjazd) 

Po zakończonych dwusemestralnych urlopach dziekańskich 
składanie przez studentów podań o wpis na semestr letni 
2017/2018  

do 2 marca 2018r. Korekta (lub uściślenie tematu pracy dyplomowej) jest 

możliwa w początkowym okresie jej realizacji.. Korekty 
dokonuje    się    poprzez    dostarczenie    nowej    deklaracji z 

http://prs.pwr.edu.pl/?p=2294


 podpisem opiekuna pracy do Pełnomocnika Dziekana ds. 
kierunku: 
dla kierunku Informatyka – dr inż. Bogumiła Hnatkowska 

dla kierunku Inżynieria Systemów - Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek  
dla kierunku Zarządzanie  - dr inż. Agata Klaus-Rosińska  

oraz zarejestrowanie u Pani mgr Anny Łazor – pok. 1a16C bud. 
B-4. Deklarację z podpisami Student dostarcza do dziekanatu. 

do 2 marca 2018r. –studia 
stacjonarne* 

 

do 3 marca 2018r. - studia 

niestacjonarne (2 zjazd) 

Składanie w dziekanacie podań o studiowanie bez wpisu na 
semestr. Podanie o studiowanie bez wpisu na semestr – 

szablon w dziekanacie lub na stronie www.wiz.pwr.edu.pl 
Studenci/Pliki do pobrania (warunki studiowania bez wpisu na 

semestr określa Regulamin studiów wyższych w PWr §12, 
p.1) 
 do 2 marca 2018r. –studia 

stacjonarne* 

 

do 3 marca 2018r. - studia 

niestacjonarne (2 zjazd) 

Składanie podań o rozłożenie płatności na: 

 2 raty, przy składaniu podania 1-a rata musi być 

uiszczona;  

 4 raty, przy składaniu podania 1-a rata musi być 

uiszczona. 

do 2 marca 2018r. –studia 
stacjonarne* 

 

do 3 marca 2018r. - studia 

niestacjonarne (2 zjazd) 

Składanie     w     dziekanacie podań     o     możliwość 
zaliczenia kursu bez odbywania zajęć (Reg. studiów wyższych 

w PWr §14, p.17) 
Szablon podania na stronie www.wiz.pwr.edu.pl 
Studenci/Pliki do pobrania 

do 16 marca 2018r. „Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru 
egzaminator ustala formę i tryb egzaminu (pisemny, ustny, 

elektroniczny lub mieszany) i proponuje terminy egzaminów. 
Harmonogram sesji egzaminacyjnej (§ 4 ust. 10) ustala 
dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego 

składania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej, przy czym 
pierwsze dwa terminy egzaminu muszą odbywać się z co 

najmniej pięciodniowym odstępem, ponadto drugi termin 
egzaminu nie może odbyć się wcześniej, niż trzy dni po 
ogłoszeniu wyników egzaminu w pierwszym terminie. W 

przypadku nieobecności studenta na egzaminie w danym 
terminie, student zachowuje prawo do tego terminu jedynie po 

przyjęciu przedłożonego niezwłocznie usprawiedliwienia, w 
trybie opisanym w ust. 10. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan. 
W przypadku przywrócenia terminu egzaminu, egzaminator 

umożliwia studentowi składanie egzaminu w możliwie 
najbliższym terminie, nie wcześniej jednak niż następnego  

dnia od powiadomienia studenta. Za zgodą studenta egzamin 
może odbyć się w dniu powiadomienia studenta. W losowych 
przypadkach, egzaminator powinien zapewnić studentowi 

składanie egzaminu w terminie innym, niż ustalony (także 
przed terminem sesji egzaminacyjnej)”. Regulamin studiów 

§ 15 p. 7 

http://www.wiz.pwr.edu.pl/
http://www.wiz.pwr.edu.pl/
http://www.wiz.pwr.edu.pl/


od  9 kwietnia 2018r. 
7 

Odbiór w dziekanatach Okresowych Kart Osiągnięć Studenta 

9 kwietnia 2018r. Ogłoszenie przez Dziekana harmonogramu sesji 

egzaminacyjnej w semestrze letnim 2017/2018 

5,6 kwietnia 2018r. Sondaż preferencji studentów dotyczący specjalności na 
kierunku Inżynieria Zarzadzania I stopnia jest badaniem 

opinii studentów studiów na temat „potencjalnych 
specjalności” przedstawionych w ofercie edukacyjnej 
Wydziału (zgodnie z „ Zasadami wyboru specjalności…”) 

5,6 kwietnia 2018r. Wybór ścieżki kształcenia na kierunku Inżynieria Systemów 

(na studiach stacjonarnych I stopnia – I rok). Wybór jest 
obligatoryjny 

10 kwietnia 2018r. Ogłoszenie wyników wyboru ścieżki kształcenia na kierunku 

Inżynieria Systemów. 

10 kwietnia 2017r. Podanie do wiadomości studentom: 
I roku I stopnia st. stacjonarnych kier. Inżynieria Zarządzania,  
liczby faktycznie uruchamianych - specjalności na kierunku  

11-12 kwietnia 2018r. Wybór w systemie Edukacja.Cl specjalności dla studentów: 
I roku I stopnia st. stacjonarnych kier. Inżynieria Zarządzania,   

Wybór jest obligatoryjny. 

20-23 kwietnia 2018r Prezapisy - Sondaż kursów (w Edukacja.CL) 

wybieralnych na semestr zimowy 2018/2019 

26-29 kwietnia 2018r Korekty prezapisów na kursy wybieralne 

do 18 maja 2018r. Wznowienie (składanie podań w systemie Edukacja.CL) w 

celu obrony pracy dyplomowej w sesji egzaminacyjnej – dla 
osób, które zaliczyły tok studiów, a nie przystąpiły do  

egzaminu dyplomowego. Wydrukowane podania wraz z 
kompletem dokumentów do obrony proszę składać w 
dziekanacie. 

do 18 czerwca 2018r. Studenci I stopnia studiów kierunku:  

 Informatyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
planowany termin obron – styczeń  2019 

 Inżynieria Systemów, planowany termin obron – styczeń  
2019, 

wybierają temat pracy dyplomowej z oferty przedstawionej przez 
Pełnomocnika ds. kierunku. Studenci podpisują deklarację realizacji 
pracy dyplomowej. Po uzyskaniu podpisu opiekuna pracy 
dyplomowej, składają deklarację u Pani Anny Łazor  – bud. B – 4 
pok. 1 a16 C w terminie do końca semestru (18.06.2018) . We 
wrześniu - na zapisach wydziałowych Studenci zapisują się na kurs 
„Praca dyplomowa I” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 18 czerwca 2018r. Studenci II stopnia studiów kierunku: Informatyka, Informatyka w 
jęz. angielskim oraz  kierunku Inżynieria Systemów, planowany 
termin obron – czerwiec 2019,wybierają temat pracy dyplomowej z 
oferty przedstawionej przez Pełnomocnika ds. kierunku. Studenci 
podpisują deklarację realizacji pracy dyplomowej. Po uzyskaniu 
podpisu opiekuna pracy dyplomowej, składają deklarację u Pani Anny 
Łazor  – bud. B – 4 pok. 1 a16 C w terminie do końca semestru 
(18.06.2018). We wrześniu - na zapisach wydziałowych Studenci 
zapisują się na kurs „Praca dyplomowa I” . 
 



do 18 czerwca 2018r. Studenci II stopnia studiów kierunku Zarządzanie oraz spec. ZDM 
planowany termin obron – czerwiec 2019,wybierają temat pracy 
dyplomowej z oferty przedstawionej przez Pełnomocnika ds. 
kierunku. Studenci podpisują deklarację realizacji pracy dyplomowej. 
Po uzyskaniu podpisu opiekuna pracy dyplomowej, składają 
deklarację u Pani Anny Łazor  – bud. B – 4 pok. 1 a16 C w terminie 
do końca semestru (18.06.2018). We wrześniu - na zapisach 
wydziałowych Studenci zapisują się na kurs „Praca dyplomowa ” . 
 

czerwiec 2018r. Przed   zaliczeniem ostatniego kursu  „praca  dyplomowa” i  przed  
złożeniem u opiekuna wykonanej pracy dyplomowej rozumianej 
jako dzieło, sprawdza się pisemną pracę dyplomową z  
wykorzystaniem  programu antyplagiatowego  - proszę przewidzieć 
do 3 dni na przeprowadzenie procedury. 

do 5 lipca 2018r. „Po wystawieniu oceny w indeksie elektronicznym student 

może, w terminie dwóch dni roboczych od jej wystawienia, 
również z portalu JSOS, potwierdzić tę ocenę albo zgłosić 
reklamację do prowadzącego zajęcia (egzaminatora). 

Prowadzący (egzaminator) w terminie dwóch dni roboczych 
od zgłoszenia reklamacji dokonuje ewentualnej korekty oceny 

(patrz również § 14 ust. 14 i § 15 ust. 9). ), po czym ocena ta 
zostaje zatwierdzona i nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem 
przepisu ustępu 4. Dziekan może w uzasadnionych 

przypadkach przedłużyć te terminy. Sprawy sporne rozstrzyga 
dziekan”. Regulamin studiów § 10 p. 3. 

od 19.06 do 5.07 2018r. Zgodnie z treścią Pisma Okólnego 15/2017 harmonogram sesji 
egzaminacyjnej w semestrze letnim obejmuje: 
- 13 dni roboczych i trwa od 19.06.2018 r. do 5.07.2018 r. plus  
2 soboty (23.06, 30.06.2018 r.) 
 
 

od 19.06 do 5.07 2018r. Egzamin dyplomowy. 

do 13.07.2018r. Składanie podań w dziekanacie o udzielenie urlopu 

dziekańskiego w semestrze zimowym r.ak. 2018/2019 
Przypominamy Studentom, że zgodnie z § 18 p.10. Student, 
który nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr (§ 11 

ust.8) i przebywa na urlopie dziekańskim, ma obowiązek 
realizowania zaległych kursów w trybie opisanym w § 12. 

do 13.07.2018r. Wznowienie (składanie podań w systemie Edukacja.CL) na 
studia  po  skreśleniu   -  zgodnie  z  Regulaminem studiów§19 
p.4 Studiowanie po wznowieniu studiów odbywa się według 

obowiązującego programu kształcenia. W przypadku 
wystąpienia różnic programowych pomiędzy uprzednio 

realizowanym przez studenta a obowiązującym po wznowieniu 
studiów programem kształcenia, dziekan, w ramach 
przeniesienia i uznania zajęć zaliczonych, ustala: 

dotychczasowy dorobek akademicki studenta, różnice 
programowe i termin ich uzupełnienia. 

Wydrukowane podania proszę składać w dziekanacie do 
13.07.2018r. 



do 13.07.2018r. Przeniesienie z innego kierunku na nasz Wydział – składanie 
podań w systemie Edukacja.CL. Student w systemie 

Edukacja.CL zakłada sprawę (podanie) następnie drukuje z 
systemu podanie i składa w Dziekanacie wraz z 

zaproponowanym dorobkiem do 13.07.2018r. (ww podania 
wymagają akceptacji Dziekana wydziału macierzystego) 

Lipiec 2018r. Studenci ostatniego semestru studiów, którzy nie podeszli 

planowo do obrony w semestrze letnim 2017/2018 i nie 

złożyli podania o udzielenie urlopu dziekańskiego z 

realizacją kursów zaległych w terminie do 13.07.2018, 

będą skreślani z listy studentów. 

 Studenci z zaległymi kursami, różnicami programowymi, którzy 
chcą zapisać się na zapisach (w Edukacja.CL) proszeni są o 
spełnienie następujących warunków 
1. Należy sprawdzić, czy kursy z oferty na semestr zimowy 
2018/2019 (lista kursów będzie dostępna we wrześniu), na które 
chcą się zapisać, znajdują się w ich programie nauczania (kody 
kursów muszą być takie same!). 
2. W przypadku, gdy kody kursów są różne, należy zgłosić się do 
dziekanatu (osobiście lub mailowo )- ze wskazanym na piśmie 
zamiennikiem wybranym z listy kursów, aby dołączyć kurs z oferty 
do swojego programu. 
3. Natomiast, gdy dany kurs nie jest dostępny w ofercie, student jest 
zobowiązany złożyć podanie o wyznaczenie zamiennika. Podanie 
należy kierować do Prodziekana ds. dydaktyki z wcześniejszą 
akceptacją Pełnomocnika ds. kierunku i złożyć w dziekanacie (03- 

05 września 2018 r.). 
Studenci, którzy nie zgłoszą się w wyznaczonych dniach i nie mają 
kursów do zapisów w swoim programie, będą mogli się zapisać 
dopiero w czasie korekt zapisów wydziałowych (po uzupełnieniu 
programu o brakujące kursy z nowymi kodami). 

10.09 - 2.10.2018r. Zapisy na kursy wydziałowe dla studentów studiów 
stacjonarnych oraz niestacjonarnych 

6.07-30.09.2018r. Przerwa semestralna 

1.10. 2018r. Początek semestru zimowego 2018/2019 
 

 

* - decyduje data złożenia podania w Dziekanacie 

 
 

 
 

 


