
Komunikat Nr 1/2018 
Dziekana Wydziału Chemii 

w sprawie organizacji 
LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  w roku akademickim  2017/2018 

 

Sesja egzaminacyjna  trwa od  14 czerwca 2018 r.  do  27 czerwca 2018 r. 

Sesja poprawkowa  trwa         od  3 września 2018 r.  do 14 września 2018 r. 
 

Studenci mają obowiązek sprawdzenia w USOSWeb wszystkich uzyskanych 
zaliczeń i ocen z zaliczeń i egzaminów  
 

17 września 2018 r. jest ostatecznym terminem złoŜenia w dziekanacie 

     podania do dziekana dotyczącego dalszego statusu (przywrócenie prawa do egzaminu, 
wpis warunkowy na następny semestr (rok), powtarzanie semestru) osobiście przez 
studenta (moŜe zaistnieć konieczność rozmowy dziekana ze studentem), który nie spełnił 
wymaganych rygorów zaliczenia semestru.  

W przypadku waŜnych okoliczności losowych nie pozwalających na dotrzymanie wyznaczonego terminu 
student musi poinformować dziekana listownie albo przez osoby trzecie (informacja złoŜona na piśmie) 

o zaistniałej sytuacji do 14 września 2018 r. 

28 września 2018 r. jest ostatnim dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, 

moŜe w sytuacjach wyjątkowych przedłuŜyć termin zdawania egzaminu. Podanie z opinią 

egzaminatora naleŜy złoŜyć u dziekana do 14 września 2018 r.  (§ 10 pkt 9, ust. c Regulaminu 
Studiów UO).  

Nie jest to przedłuŜenie sesji pozwalające na uzyskiwanie zaliczeń, czy teŜ zdawanie 
innych egzaminów, których nie dotyczy decyzja dziekana. 
 

Dla studentów, którzy uzyskali przedłuŜenie terminu zdawania egzaminu, a nie wypełnili 

rygorów zaliczenia semestru – 29 września 2018 r.  jest ostatnim dniem złoŜenia w 

dziekanacie podania dotyczącego dalszego statusu (wpis warunkowy, powtarzanie semestru). 
 

Przypominam, Ŝe student, który nie mógł przystąpić do egzaminu z powodu braku 
zaliczenia – traci termin, podobnie jak student, który nie przystąpił do egzaminu 
w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznanego przez dziekana. (§ 10, pkt 9 
Regulaminu Studiów UO). 
 

Przypominam równieŜ, Ŝe student moŜe ubiegać się o udzielenie mu urlopu od zajęć 
bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, a nie dopiero 
w momencie, gdy nie zaliczył roku lub semestru (§ 29, pkt 2  Regulaminu Studiów UO) 
 
Niedotrzymanie któregokolwiek z wyznaczonych terminów będzie traktowane jak 
rezygnacja ze studiów i spowoduje skreślenie z listy studentów (§ 14, pkt 1 Regulaminu 

Studiów). 

 

Opole, 27 marca 2018 r. 


