
  

Bielsko-Biała, 12.05.2022 r. 

 

 

Działając w oparciu o Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Harmonogram roku 

akademickiego informujemy, że w sesji letniej roku akad. 2021/22 obowiązują następujące daty zaliczeń 

i egzaminów: 

 

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW: 

§ 21. Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: 

Przy zaliczaniu przedmiotów obowiązują następujące zasady: 

1) Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia danej formy zajęć jest koniec zajęć dydaktycznych w 

danym  semestrze, wynikający z harmonogramu roku akademickiego. 

2) Student ma prawo do dwukrotnego zaliczania danej formy zajęć przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt. 1, oraz jednokrotnego zaliczania poprawkowego do końca sesji egzaminacyjnej 

poprawkowej. Zaliczenie zajęć po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej może odbywać się 

za zgodą dziekana i prowadzącego przedmiot.   

3) Na uzasadniony wniosek studenta o braku obiektywnej oceny jego wiedzy, dziekan może zarządzić 

przeprowadzenie komisyjnego sprawdzianu zaliczeniowego. Sprawdzian ten przeprowadza się 

według zasad obowiązujących dla egzaminu komisyjnego omówionych w § 23.  

4) Prowadzący przedmiot ma prawo do wyznaczenia zerowego terminu egzaminu. Zerowy termin 

egzaminu wyznaczany jest przed sesją egzaminacyjną w godzinach wolnych od zajęć.  

5) Prowadzący przedmiot może podjąć decyzję o zwolnieniu studenta z niektórych zajęć  

realizowanych w ramach przedmiotu w przypadku, gdy uczestniczy on w pracach badawczych lub 

wdrożeniowych. 

6) Student, który na zajęciach dydaktycznych, kolokwiach lub egzaminie dopuści się oszustwa 

(ściągania, plagiatu), może być nieklasyfikowany w danym semestrze z tego przedmiotu. 

7) W planie studiów mogą znaleźć się przedmioty, których zaliczenie jest obowiązkowe  

w danym okresie rozliczeniowym, co wynika z zapisów w sylabusach. 

 

Terminy zaliczeń: 

 studia stacjonarne studia niestacjonarne 

dwa terminy podstawowe: 31 V – 14 VI 2022 r. 

10 VI  – 26 VI 2022 r.  

(dla 9 zjazdów) 

 

24 VI – 3 VII (dla 10 zjazdów) 

termin przesłania protokołów do 

elektronicznego dziekanatu po 

zaliczeniu podstawowym 

(przesłanie protokołów z opóźnieniem 

uniemożliwia studentom ubieganie się 

o stypendia) 

20 VI 2022 r. 10 VII 2022 r. 



 

 

jeden termin poprawkowy: 15 VI – 14 IX 2022 r. 

 

27 VI – 14 IX 2022 r.  

(dla 9 zjazdów) 

 

4 VII – 14 IX 2022 r. 

 (dla 10 zjazdów) 

termin przesłania protokołów do 

elektronicznego dziekanatu po 

zaliczeniu poprawkowym 

(przesłanie protokołów z opóźnieniem 

uniemożliwia studentom ubieganie się 

o stypendia) 

20 IX 2021 r. 20 IX 2021 r. 

 

 

 

EGZAMINY: 
§ 22. Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: 

1. Maksymalna liczba egzaminów przewidziana programem studiów nie może  

w zimowej sesji egzaminacyjnej przekraczać czterech, a w sesji letniej pięciu. 

2. W jednym dniu sesji egzaminacyjnej student może zdawać tylko jeden egzamin. 

3. Harmonogram egzaminów winien być ogłoszony przez dziekana nie później niż dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem sesji. W każdej sesji egzaminacyjnej podstawowej należy przewidzieć  nie mniej niż dwa 

terminy egzaminu dla każdego przedmiotu, ustalone przez  egzaminatora i zaakceptowane przez 

studentów oraz jeden termin w sesji egzaminacyjnej poprawkowej.  

4. Nieobecności studenta na egzaminach może usprawiedliwić prowadzący przedmiot  

lub dziekan. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności  studentowi przysługuje prawo do 

dodatkowego terminu egzaminu ustalonego przez prowadzącego przedmiot  

w porozumieniu z dziekanem. 

5. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie przez studenta do egzaminu w sesji traktowane jest jako 

uzyskanie oceny niedostatecznej.  

6. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia studenta do egzaminu w sesji, studentowi nie 

przysługuje prawo do dodatkowego terminu egzaminu.  

7. Zdawanie egzaminu po upływie ustalonego terminu zaliczenia semestru wymaga zgody dziekana, po 

uzyskaniu wcześniejszej zgody prowadzącego przedmiot. 

8. Wyniki egzaminów i zaliczeń podawane są przez prowadzącego przedmiot do wiadomości studentów nie 

później niż 7 dni po egzaminie lub zaliczeniu drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem systemu 

informatycznego Akademii, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.   

 

Terminy egzaminów: 

 

 studia stacjonarne studia niestacjonarne 

termin zerowy: 31 V – 14 VI 2022 r. 

 

10 VI – 26 VI 2022 r.  

(dla 9 zjazdów) 

 

24 VI – 3 VII 2022r.  

(dla 10 zjazdów) 

 



 

 

dwa terminy podstawowe: 15 VI – 30 VI 2022 r. 

 

27 VI 2022r. – 10 VII 2022 r. 

(dla 9 zjazdów) 

 

4 VII 2022r. – 17 VII 2022r.  

(dla 10 zjazdów) 

 

termin przesłania protokołów do 

elektronicznego dziekanatu po 

sesji podstawowej 

(przesłanie protokołów z opóźnieniem 

uniemożliwia studentom ubieganie się 

o stypendia) 

4 VII 2022 r. 20 VII 2022 r. 

jeden termin poprawkowy: 1 IX – 14 IX 2022 r. 1 IX – 14 IX 2022 r. 

termin przesłania protokołów do 

elektronicznego dziekanatu po 

sesji poprawkowej 

(przesłanie protokołów z opóźnieniem 

uniemożliwia studentom ubieganie się 

o stypendia) 

15 IX 2022 r. 15 IX 2022 r. 

 

 

UWAGI: 

Daty we wszystkich protokołach należy wprowadzać zgodnie z powyższym harmonogramem – system 

elektroniczny uniemożliwi wprowadzenie innych wartości. Równocześnie informujemy, że dostęp do 

protokołów elektronicznych będzie możliwy w terminie: 

 

Studia stacjonarne (SS): 20 IX 2022 r. 

Studia niestacjonarne (SN): 20 IX 2022 r. 

 

Po tym czasie dostęp do systemu zostanie zamknięty.  

Harmonogram wszystkich zaplanowanych egzaminów należy przesłać z poszczególnych jednostek 

do dziekanatu w terminie do 31 V 2022 r. 

Ze względu na prowadzenie dokumentacji studiów wyłącznie w formie elektronicznej (bez wydrukowanych 

kart zaliczeniowych oraz indeksów) podane terminy należy traktować jako ostateczne i nieprzekraczalne. 

Część protokołów może zawierać inne daty ze względu na wymianę studencką. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Ernest Zawada 

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

 

 

 

 


