
BARDZO  WAŻNE  TERMINY 
Semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 

 

SESJA EGZAMINACYJNA    03.02 – 21.02.2017 
      

    POWODZENIA     
 

Przerwa międzysemestralna trwa od 22.02 – 27.02.2017 

SKŁADANIE  PODAŃ  w sprawie:  
tylko przez portal JSOS.   

     
*o udzielenie urlopu: 

dziekańskiego,  zdrowotnego, wychowawczego 

lub zawodowego 

 *o studiowanie bez wpisu na semestr po 

urlopie 

*o zgodę na IV realizację kursu 

*o zamianę kursów  - w przypadku zmiany   

planu studiów 

*o realizację kursów w trybie  bez odbywania    

zajęć 

 

*o wznowienie studiów 

*o zmianę  uczelni, wydziału, kierunku studiów  

 

  *o rozłożenie na raty opłat za 

powtarzanie kursów   
 

Proszę o bezwzględne przestrzeganie 

podanego terminu !!! 

Ponieważ ma to bezpośredni wpływ na 

uzyskanie pozwolenia oraz terminu zapisu na 

zajęcia w kolejnym semestrze. 
 

 

Tylko do 
15.02.2017 

 

 

 

 

 

Tylko do 
27.01.2017 
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Tylko do 
01.03.2017 
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Pozwolenie oraz termin zapisów 

  
otrzymają tylko Ci studenci, którzy mają uregulowany status 

studiowania: 

 

1. wniesione opłaty 

2. brak deficytu *) 

3. złożoną umowę o świadczenie usługi edukacyjnej 
/składają studenci  I roku, sem. I – II stopnia/ 

 

*) aby przekroczony deficyt nie stanowił problemu 

przed zapisami komputerowymi należy np.: 

- złożyć podanie o urlop dziekański, złożyć podanie o 

studiowanie z przekroczonym deficytem itd.  

przed wyznaczonym terminem tj. 15.02.2017, ponieważ 

tylko pozytywna decyzja Dziekana – odblokuje 

Państwa do zapisów komputerowych które 

rozpoczynają się już 21.02.2017.  

W przypadku złożenia podania w ostatnim dniu 

wyznaczonego terminu składania podań tj. 15.02.2017 

– wszystkie te osoby będą miały możliwość zapisania się 

w korektach. 

 

 

UWAGA  !!!!!!!!! Studenci  
 

Obowiązkowo należy zapisywać się w pierwszej kolejności na: 

kursy zaległe (powtórkowe)  
oraz  

tylko na kursy wskazane w decyzji dziekana – w 

przypadku: przeniesienia, wznowienia, ITS, studiowania bez 

wpisu na semestr i realizacji kursów w czasie urlopów. 
 

 



 

 
 

ZAPISY KOMPUTEROWE   

NA  ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM  2016/2017 

 
ZAPISY  NA  KURSY  WYDZIAŁOWE    

w godzinach: 9.00 - 22.00     21.02.2017 – 22.02.2017 

 

NA  KURSY  WYDZIAŁOWE tylko dla studentów I roku, sem.1 (drugiego 

stopnia)   przyjętych na rok akademicki 2016/2017  24.02.2017  

w godzinach: 15.00 - 22.00 

 

KOREKTY    TYLKO    !!!!!!!!!!!!                25.02.2017 – 27.02.2017 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

NA KURSY OGÓLNOUCZELNIANE 23.02.2017 – 24.02.2017 
/internetowe/ 

KOREKTY zapisów na kursy ogólnouczelniane 
         od 24.02.2017 

/szczegóły i godziny zapisów zostaną podane w późniejszym terminie/ 
 

 

 OPŁATY  ZA  KURSY  POWTÓRKOWE  MUSZĄ  BYĆ WNIESIONE  

 w terminie 14 dni od dnia naliczenia opłaty.  

................................................................................. 
 

 WPIS  NA  SEMESTR  LETNI  2016/2017 
 

                      /trwa trzy tygodnie  liczonych od rozpoczęcia zajęć semestru letniego 2016-2017/ 

     28.02 – 17.03.2017 
 

Studenci proszeni są o sprawdzanie w systemie: JSOS  i indeksie 

elektronicznym  zmianę swojego statusu  na „aktywny”  lub  „wpisany” na 

semestr letni, jeśli w terminie wpisu na semestr nie będzie zmiany statusu - 

proszę o zgłaszanie się do dziekanatu celem wyjaśnienia braku wpisu na 

semestr letni 2016/2017. 
 

 

 



                   

 

 

 

 

 

 
 

 
    

                   
 


