
 

Zasady wpisywania ocen do protokołu: 
  
Terminy zaliczeń i egzaminów oraz ich ilość mówione są w Regulaminie studiów ZPSB. 
Zgodnie z Regulaminem, dla każdego przedmiotu/kursu wyznaczony jest termin zaliczenia główny (tzw. 
pierwszy), oraz dwa terminy poprawkowe. Razem – trzy terminy, które są podawane do wiadomości 
studentów w danym semestrze. 
  
Termin zaliczenia – 1 (jako termin główny) jest obligatoryjny dla wszystkich studentów. 
Jeżeli student nie stawia się na tym terminie i nie ma stosownego, uznanego usprawiedliwienia – w 
takim przypadku wpisywana jest mu ocena niedostateczna. 
Terminy poprawkowe (ustalone jako pierwsza i druga poprawka) nie są obowiązkowe dla studenta, co 
oznacza, że student może, ale nie musi z nich skorzystać . Jeżeli student się nie pojawi na tych 
poprawkach, to nie ma wpisanej kolejnej oceny ndst. Szczegóły poniżej: 
  

a. Jeżeli student pojawia się na terminie drugim i otrzymuje ocenę pozytywną – super, gratulacje. 
Jeżeli student pojawia się na terminie drugim i otrzymuje ocenę niedostateczną – wówczas 

wpisywana jest do protokołu kolejna ocena ndst. 
Jeżeli student nie pojawia się na terminie drugim –nie wpisuje się do protokołu kolejnej oceny 

ndst. 
  

b. Jeżeli student pojawił się na terminie trzecim i otrzymał ocenę pozytywną – super, gratulacje. 
Jeżeli student pojawił się na terminie trzecim i otrzymał ocenę niedostateczną –  wówczas 

wpisuje się do protokołu ocenę ndst. 
Jeżeli student nie pojawił się na terminie trzecim – nie wpisuje się do protokołu kolejnej oceny 

ndst. 
  

Przystąpienie do terminów poprawkowych to zawsze decyzja studenta. Student może, ale nie musi 
„wykorzystać” terminy poprawkowe. Jednocześnie brak skorzystania ze wskazanych terminów 
poprawkowych nie oznacza, że studentowi przysługuje coś extra. 
  
Terminy, co do zasady, wyznaczane są dla danej grupy studentów a nie indywidualnie. 
  
Od tej zasady obowiązują pewne odstępstwa, które prosimy, aby wykładowcy rozstrzygali elastycznie, 
w miarę możliwości i potrzeb. Dotyczą one m. in. studentów ze zgodą na indywidualną organizację 
studiów lub indywidualny tryb studiów. 
 


