Organizacja roku akademickiego 2018/2019
na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów UP we Wrocławiu oraz Zarządzeniem
Rektora nr 69/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku ustalam następujące zasady organizacji roku
akademickiego.
Rok akademicki rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r., a kończy się w dniu 30 września
2019 r.
Semestr zimowy
1. Semestr zimowy rozpoczyna się w dniu 1 X 2018 r. a kończy się dla studiów stacjonarnych:
 IV roku pierwszego stopnia w dniu 21 XII 2018 r.,
 I, II i III roku pierwszego stopnia studiów, studiów drugiego stopnia w dniu 29 I 2019 r.,
 studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 3 II 2019 r.,
Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych: 13-14 X 2018 r., 20-21 X 2018 r., 17-18 XI
2018 r., 24-25 XI 2018 r., 8-9 XII 2018 r., 15-16 XII 2018 r., 12-13 I 2019 r., 26-27 I 2019 r.,
2-3 II 2019 r.
Uwaga:
4 I 2019 r. (piątek) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w środę.
28 I 2019 r. (poniedziałek) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w środę.
29 I 2019 r. (wtorek) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w piątek.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 3 X 2018 r. – Inauguracja roku akademickiego,
 31 X 2018 r. – 2 XI 2018 r. – Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny (środa-piątek),
 24 XII 2018 r. – 2 I 2019 r. - ferie świąteczne (zimowe).
3. Sesja egzaminacyjna
 rok I, II i III pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia - I i II termin egzaminów
do 12 II 2019 r.
 rok IV studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
o I i II terminy egzaminów – do 14 I 2019 r.,
o egzaminy inżynierskie (termin złożenia prac inżynierskich i dokumentów do 15 I 2019 r.):
- gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa 1 II i 4 II 2019 r.
- architektura krajobrazu, inżynieria środowiska 5-6 II 2019 r.
- budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria i gospodarka wodna 7-8 II 2019 r.
- studia polsko-chińskie (egzamin magisterski w Polsce) 21-22 III 2019 r.
Zamknięcie systemu e-Dziekanat – 14 II 2019 r.
 studia niestacjonarne, I i II termin egzaminów do 3 III 2019 r.,
Zamknięcie systemu e-Dziekanat – 5 III 2019 r.
Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do wpisywania ocen do systemu e-Dziekanat,
w ciągu dwóch dni po uzyskaniu przez studenta zaliczenia przedmiotu.
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Zimowa przerwa semestralna 13 – 19 II 2019 r.
Semestr letni
1. Semestr letni rozpoczyna się w dniu 20 II 2019 r. a kończy się dla studiów:
 stacjonarnych 12 VI 2019 r.,
 niestacjonarnych: 16 VI 2019 r.
Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych: 9-10 III 2019 r., 23-24 III 2019 r., 6-7 IV
2019 r., 13-14 IV 2019 r., 27-28 IV 2019 r., 11-12 V 2019 r., 25-26 V 2019 r.,
1-2 VI 2019 r., 15-16 VI 2019 r.
Uwaga:
12 VI 2019 r. (środa) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w piątek.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 19 IV 2019 r. – 23 IV 2019 r. – ferie świąteczne (wiosenne),
 1-3 V 2019 r. – „Majówka” (środa-piątek).
3.Sesja egzaminacyjna:

 studia stacjonarne
o 13–30 VI 2019 r.,
o 2–13 IX 2019 r.
 studia niestacjonarne:
o 22 VI 2019 r. – 15 IX 2019 r.
Zamknięcie systemu e-Dziekanat (studia stacjonarne) – 15 IX 2019 r.
Zamknięcie systemu e-Dziekanat (studia niestacjonarne) – 17 IX 2019 r.
Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do wpisywania ocen do systemu e-Dziekanat,
w ciągu dwóch dni po uzyskaniu przez studenta zaliczenia przedmiotu.

Oceny studentów przystępujących do egzaminu magisterskiego
powinny być wpisane do 28 VI 2019 r.

(studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego składają dokumenty i pracę dyplomową
2 tygodnie przed planowanym terminem obrony)
4.Egzaminy dyplomowe – studia stacjonarne i niestacjonarne oraz

studia polsko-chińskie* (egzamin w Chinach):
o 27 – 28 VI 2019 r. – tylko studia stacjonarne (czwartek-piątek)
o 8 – 13 VII 2019 r. (poniedziałek-sobota)
o 17 – 18 IX 2019 r. (wtorek-środa)
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o 21 IX 2019 r. – tylko studia niestacjonarne (sobota)
*)

Podane terminy nie dotyczą specjalności polsko-chińskiej. Studenci ustalają termin egzaminu
bezpośrednio ze stroną chińską.

W przypadku konieczności zawieszenia zajęć dydaktycznych w innych terminach niż podane,
będą one odrabiane bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych semestrów.
Inne ustalenia.
1. Ustalenie zakresu egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studiów stacjonarnych:
 do 15 XI 2018 r. – odpowiedzialny właściwy prodziekan.
2. Termin składania tematów prac inżynierskich i magisterskich dla studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, których obrona odbędzie się w roku akademickim
2019/2020:
 do 3 XII 2018 r.
Liczba tematów zgłaszanych przez poszczególnych pracowników nie podlega żadnym
ograniczeniom, natomiast liczby prac kierowanych przez poszczególne grupy
pracowników określa uchwała Rady Wydziału nr 31/801/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
Kierownik jednostki organizacyjnej przesyła elektronicznie listę tematów prac
inżynierskich na adres prodziekana, a magisterskich kierownika specjalności, który po
akceptacji przekazuje je prodziekanowi. Wzór listy znajduje się na stronie internetowej
w zakładce Wzory dokumentów.
3. Termin zatwierdzenia propozycji tematów prac dyplomowych przez Dziekana:
 do 21 XII 2018 r.
Ostateczne zatwierdzenie tematów następuje po dokonaniu wyboru przez studentów
oraz uwzględnieniu propozycji tematów zgłoszonych przez studentów. Listę tematów
z nazwiskami opiekunów i studentów kierownik specjalności (lub prodziekan)
przedstawia Dziekanowi do ostatecznego zatwierdzenia do dnia 30 IV 2019 r.
4. Wydanie ramowych planów prac dyplomowych (po jednym egz. dla studenta i opiekuna):

 do dnia 31 V 2019 r.,
5. Dokonanie korekty wyboru przedmiotów fakultatywnych na semestr letni 2018/2019
 do 30 XI 2018 r.
6. Dokonanie wyboru przedmiotów fakultatywnych na rok akademicki 2019/2020
 do 30 IV 2019 r.
7. Ustalenie zakresu egzaminu dyplomowego magisterskiego w roku 2019
 do 28 II 2019 r. – odpowiedzialny właściwy prodziekan.
8.

Egzaminy należy przeprowadzać w terminach ustalonych w harmonogramie sesji
zatwierdzonym przez prodziekana.

9.

Wpis zaliczenia przedmiotu dokonuje się w systemie informatycznym - USOS (e_Dziekanat).

10. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne mają obowiązek ustalić przynajmniej dwa terminy
konsultacji tj. dwa różne dni w tygodniu (wykładowcy i starsi wykładowcy - minimum 4
godziny tygodniowo, pozostali pracownicy 2 godz. tygodniowo), podać je studentom oraz
umieścić na tablicy ogłoszeń swojej jednostki organizacyjnej i na stronie internetowej
Wydziału. Osoby realizujące zajęcia na studiach niestacjonarnych powinny, oprócz
wymaganych 2 lub 4 godzin w dni robocze, wyznaczyć dodatkowo 1 godz. konsultacji w
czasie trwania zjazdu dla danego kierunku.
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11. Na zajęcia mają prawo uczęszczać studenci wpisani na listę studentów w danym
semestrze. Dopisanie studenta do listy wymaga pisemnej zgody prodziekana.
Studenci wpisani na listę bez takiej zgody nie będą brani pod uwagą przy rozliczaniu
dydaktyki.
12. Protokoły egzaminacyjne:
 do egzaminu mogą przystąpić studenci umieszczeni na protokole egzaminacyjnym,
 dopisanie do tej listy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą prodziekana,
 termin oddania protokołów egzaminacyjnych do dziekanatu:
o z egzaminów przeprowadzonych w sesji zimowej na IV roku studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia do 15 I 2019 r.
o z egzaminów przeprowadzonych w sesji zimowej:
- dla studiów stacjonarnych do 15 II 2019 r.,
- dla studiów niestacjonarnych do 6 III 2019 r.,
 z egzaminów przeprowadzonych w sesji letniej do 18 IX 2019 r.
13. Zgodnie z uchwałą Senatu w roku akademickim 2018/2019 prowadzone będą hospitacje
zajęć dydaktycznych oraz ankietyzacja nauczycieli akademickich.
Uprzejmie proszę kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału o zapoznanie z treścią tego
pisma oraz Regulaminem Studiów obowiązującym w roku akademickim 2018/2019
wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce.
Uprzejmie informuję, że nauczycielom akademickim nie przestrzegającym powyższych zasad nie
będą mogły być zlecane zajęcia dydaktyczne w kolejnych semestrach.
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