
 
KOMUNIKAT NR 2/2020  

Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Opolskiego 

 
z dnia 28 maja 2020 r. 

 
w sprawie ramowego terminarza letniej sesji egzaminacyjnej  

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 

 
 

Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 198/2016-
2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r.), § 8 ust. 1, 3, § 11 
Regulaminu studiów (Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z 
dnia 25 kwietnia 2019 r.) oraz Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 
2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim, ustala się następujący ramowy terminarz 
dotyczący organizacji sesji letniej w roku akademickim 2019/2020: 

 
1. Harmonogram sesji egzaminacyjnej opracowują studenci zgodnie z zapisem § 8 

ust. 3 Regulaminu studiów. Harmonogram należy przekazać do dziekanatu do 
dnia 05.06.2020 r. 

2. Prowadzący zajęcia i/lub egzaminator dokonuje wpisu wyniku zaliczenia lub 
egzaminu w systemie USOS-web w terminie do siedmiu dni od daty podjęcia 
decyzji, nie później jednak niż do dnia: 

 31.07.2020 r. – w pierwszym terminie, 

 30.09.2020 r. – w drugim terminie. 
3. W przypadku niedopełnienia przez prowadzącego terminów ustalonych w pkt. 2, 

Dziekan, podejmując decyzję dotyczącą zaliczenia bądź niezaliczenia semestru, 
przyjmie, że pozostawienie pustej rubryki w systemie USOS-web jest 
równoważne wpisaniu oceny „NK”. 

4. Student, który nie wypełnił wszystkich warunków pozwalających na zaliczenie 
semestru, musi do dnia 30.09.2020 r. zgłosić się w dziekanacie celem ustalenia 
swojego statusu. 

5. Obowiązek dotrzymania przez studenta terminu określonego w pkt. 4 nie dotyczy 
sytuacji, gdy jedynym powodem nie wypełnienia warunków zaliczenia semestru 
jest okoliczność określona w §2 ust. 5 Zarządzenia nr 52/2020 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad 
przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. (z późn. zm). 

6. Rekomenduje się realizację praktyk zawodowych w terminach zgodnych z 
harmonogramem studiów. W przypadku niemożności dotrzymania w/w terminu 
określa się ostateczny termin zaliczenia praktyki na planowy koniec ostatniego 
semestru studiów; w takiej sytuacji realizacja praktyki powinna przebiegać w 
sposób niekolidujący z tygodniowym harmonogramem zajęć. 

7. W ramach przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń rekomenduje się 
weryfikację uzyskanych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii 
informatycznych kształcenia na odległość. 

8. W celu sprawnego przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej należy 
stosować się do uregulowań zawartych w Zarządzeniu nr 58/2020 Rektora 



Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad 
przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem 
technologii informatycznych oraz inne obowiązujące przepisy. 

9. Opiekun roku zobowiązany jest do nadzoru nad realizacją pkt. 1 oraz do 
poinformowania studentów o obowiązku wynikającym z zapisu pkt. 4. 

 
 
 

Dziekan 

Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki 

 


