
Białystok,19 kwietnia 2022 r. 

 

Organizacja sesji i warunki zaliczenia semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 

 

Harmonogram zajęć i sesji letniej roku akademickiego 2021/2022 reguluje Zarządzenie nr 57/2021 Rektora Politechniki 

Białostockiej a studentom semestru IV i VI kierunku Elektrotechnika o profilu praktycznym określa decyzja Dziekana. 

 

Zgodnie z w/w dokumentami przewiduje się: 

 
dla studentów IV i VI semestru kierunku 
Elektrotechnika o profilu praktycznym 

dla pozostałych studentów 

koniec zajęć dydaktycznych: 
17.05.2022 

(dzień 13.05.2022 r. (piątek) – zajęcia obywają się według 
rozkładu na poniedziałek) 

23.06.2022 r. 

sesja egzaminacyjna podstawowa: 18.05.2022 r. - 26.05.2022 r. 24.06.2022 r. - 30.06.2022 r. 

sesja egzaminacyjna poprawkowa: 27.05.2022 r. - 03.06.2022 r. 12.09.2022 r. - 18.09.2022 r. 

rejestracja na semestr zimowy 2022/2023: 
IV sem.:  26.09.2022 r. – 30.09.2022 r. 
VI sem.:            do 18.11.2022 r. 

19.09.2022 r. - 30.09.2022 r. 

 

Zaliczenia i egzaminy powinny być przeprowadzone w formie bezpośredniej z zachowaniem wszelkich procedur 

zapewniających bezpieczeństwo wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zasady postępowania w Politechnice 

Białostockiej w związku z zagrożeniem występowania COVID-19 określa Zarządzenie nr 39/2022 Rektora Politechniki 

Białostockiej.  

 

Szczegółowe zasady zaliczenia semestru określa Dział 4 Regulaminu studiów Politechniki Białostockiej. 

Zaliczenia 

1. Zaliczenie zajęć dydaktycznych oraz ich poprawy powinny być dokonane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej do dnia 

23.06.2022 r., dla studentów sem. IV i VI profilu praktycznego do dnia 17.05.2022 r.  

Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej do dnia 

30.06.2022 r., dla studentów sem. IV i VI profilu praktycznego do dnia 26.05.2022 r. 

Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych. 

2. Dziekan może zarządzić na wniosek studenta przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej. Umotywowany wniosek, 

przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia 

w systemie USOS. 

3. Student, który nie uzyska zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej 

ocen. 

Egzaminy 

1. Terminy egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej należy ustalić ze studentami i przekazać do dziekanatu najpóźniej do 

dnia 03.06.2022 r., dla studentów sem. IV i VI profilu praktycznego do dnia 27.04.2022 r.  

2. Egzaminy zerowe powinny być przeprowadzone do dnia 23.06.2022 r., dla studentów sem. IV i VI profilu praktycznego do 

dnia 17.05.2022 r. Kryteria dopuszczenia do egzaminu zerowego ustala prowadzący przedmiot. Oceny niedostatecznej  

z egzaminu składanego w terminie zerowym nie wpisuje się do protokołu. 

3. Studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu. 

4. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić w ciągu trzech dni od ustalonego terminu egzaminu. 

Usprawiedliwienie przyjmuje prowadzący przedmiot i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu. 

5. Student, który nie zgłosił się na egzamin w terminie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu 

egzaminu – traci ten termin. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem przez 

studenta egzaminu i skutkuje wpisaniem przez prowadzącego oceny niedostatecznej. 

6. Na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ciągu trzech dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu  

w systemie USOS Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. 

https://pb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zarzadzeniewersjadost.cyfrowo-1.pdf
https://pb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zarzadzeniewersjadost.cyfrowo-1.pdf
https://bip.pb.edu.pl/sendFile.php?inf=19450&z=1
https://bip.pb.edu.pl/sendFile.php?inf=19450&z=1
https://bip.pb.edu.pl/sendFile.php?inf=18507&z=2


Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 

1. Warunkiem zaliczenia semestru i uzyskania pełnej rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen ze 

wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie 30 punktów ECTS. 

2. Uzyskanie przez studenta minimum 20 punktów ECTS z zajęć wynikających z planu studiów danego semestru, jest podstawą 

do podjęcia przez Dziekana decyzji o rejestracji z długiem punktów zaliczeniowych na kolejny semestr. 

3. W przypadku nieuzyskania 20 punktów ECTS z zajęć, student może złożyć podanie o powtórzenie semestru najpóźniej  

 do 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej. Brak podania spowoduje uruchomienie procedury skreślenia z listy studentów. 

 

Różne sprawy: 

1. Studenci zobowiązani są do sprawdzania ocen wystawionych w systemie USOSweb, w razie braku bądź rozbieżności  

w ocenach należy niezwłocznie wyjaśnić to z prowadzącym przedmiot. 

2. Nauczyciele akademicy zobowiązani są do uzupełniania w protokołach dat zgodnych z terminami przeprowadzanych zaliczeń 

i egzaminów. Protokoły muszą mieć wypełnione wszystkie pozycje. W puste miejsca należy wpisać ocenę niedostateczną 

(2,0). Nieobecność studenta, która wynosiła więcej niż 1/5 liczby godzin zajęć i nie została usprawiedliwiona jest podstawą do 

niezaliczenia danej formy przedmiotu (§ 14 pkt. 4 RS PB). Wyjątek stanowią protokoły z prac dyplomowych - za niezłożenie 

pracy dyplomowej w terminie nie wystawia się oceny niedostatecznej (w protokole pozostaje puste miejsce). Proszę  

o niedrukowanie protokołów. Protokoły wydrukuje dziekanat bez składania podpisów przez prowadzących zajęcia. 

3. Zamknięcie protokołów nastąpi: 

• 04.07.2022 r. – zajęcia kończące się zaliczeniem  

• 04.07.2022 r. – egzaminy w sesji podstawowej 

• 23.09.2022 r. –  egzaminy w sesji poprawkowej. 

 

 

 

Studentom i Nauczycielom życzę jak najlepszych wyników 

w letniej sesji egzaminacyjnej 

 

 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

dr inż. Sławomir Kwiećkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


