
 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym.  

2. Regulamin studiów wyższych w ZUT w Szczecinie. 

3. Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych 

do realizacji oceny jakości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie 

 
1. Zakres procedury 

Procedura obowiązuje pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zmiany 

w procedurze planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej dla danego semestru/roku 

akademickiego 

 

2. Odpowiedzialność 

 Prodziekan właściwy do spraw studenckich, 

 Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i zmiany w planowaniu i organizacji sesji 

egzaminacyjnej  

 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot/moduł,  

 Kierownik jednostki. 

 

3. Opis postępowania 

1. Szczegółową organizację roku akademickiego uchwala senat na wniosek rektora, nie później 

niż do 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się ten rok akademicki.  

2. Łączny czas trwania wszystkich sesji egzaminacyjnych w roku akademickim nie może być 

krótszy niż sześć tygodni, w tym: zimowa sesja egzaminacyjna nie może być krótsza niż 17 

dni; sesja jesienna planowana na wrzesień każdego roku akademickiego nie może trwać 

krócej niż dwa tygodnie.  

3. Nauczyciel akademicki, w porozumieniu ze studentami, wyznacza dwie daty 

przeprowadzenia egzaminu w pierwszym terminie, do wyboru przez studentów. Student ma 

Wydział Ekonomiczny 
Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego  
w Szczecinie 

NAZWA PROCEDURY:  
 

WYDZIAŁOWA PROCEDURA PLANOWANIA  

I ORGANIZACJI SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA DANEGO 

SEMESTRU/ROKU AKADEMICKIEGO 

Symbol procedury:  
WEkon/O-II/19 
 
Data aktualizacji: 29.09.2014 

Opracowanie: 

Prodziekan ds. studenckich  

Zatwierdził: 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie 
 



obowiązek przystąpić do tego egzaminu w jednym z ustalonych terminów. 

4. Co najmniej jedna data egzaminu w pierwszym terminie musi być wyznaczona na czas sesji 

egzaminacyjnej zaczynającej się bezpośrednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych z danego 

modułu/przedmiotu. 

5. Pierwszy termin poprawkowy musi być wyznaczony na czas sesji egzaminacyjnej zaczynającej 

się bezpośrednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych z danego modułu/przedmiotu. 

6. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zarezerwować sale  

7. Kierownik jednostki akceptuje planowane terminy egzaminów i składa w Dziekanacie wykaz 

terminów egzaminów zaplanowanych przez nauczycieli Jednostki do przeprowadzenia w 

danej sesji egzaminacyjnej. Jednostka umieszcza wykaz terminów egzaminów na stronie 

internetowej Wydziału.  

8. Dziekan weryfikuje harmonogram sesji egzaminacyjnej, głównie liczbę egzaminów, terminy i 
miejsca ich realizacji. 

 
4. Dokumenty związane z procedurą 

---- 

 

5. Załączniki 

---- 
 
 
 
 


