
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 
Wydział Ekonomiczny 

 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl 
tel: +48 81 537 54 62, fax: +48 81 537 54 62 
e-mail: malgorzata.kamieniecka@poczta.umcs.lublin.pl 

dr Małgorzata Kamieniecka │ Prodziekan ds. Studentów

 NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353

 

Komunikat Prodziekana ds. Studentów WE UMCS 
 

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomicznego, w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną 
przypominam o kilku ważnych terminach i obowiązkach/prawach: 
1. Letnia sesja egzaminacyjna trwa: od 21 czerwca do 11 lipca 2016 r. 
2. Poprawkowa sesja egzaminacyjna trwa do 25 września 2016 r. 
3. Wyniki egzaminów i zaliczeń ustnych powinny być podane do wiadomości Studentów bezpośrednio po ich 

przeprowadzeniu, a w przypadku egzaminów/zaliczeń pisemnych – najpóźniej w ciągu 7 dni od ich 
przeprowadzenia. Ogłoszenie ocen następuje w systemie USOS (§24 Regulaminu studiów).  

4. Student ma obowiązek sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie USOS oraz niezwłoczne zgłoszenie do 
Dziekanatu błędów w dokumentacji przebiegu studiów (w tym także niewłaściwe przypisanie do 
grupy/przedmiotu). W przypadku niezgodności ocen w USOS i indeksie, braku wpisu oceny do USOS  lub innych 
nieścisłości dotyczących ocen należy kontaktować się bezpośrednio z Nauczycielem akademickim. 

5. Protokoły z USOS z zaliczeń i egzaminów będą drukowane przez Dziekanat i dostępne dla Pracowników do 
podpisu w poszczególnych dziekanatach. Blokada możliwości wprowadzania zmian w protokole 
egzaminu/zaliczenia pierwszego nastąpi 18 lipca br., a egzaminu poprawkowego 30 września br. (dla seminariów 
blokada I terminu nastąpi 25 września br., a II terminu 30 września br.). Proszę o dostosowanie się do powyższych 
terminów (w przypadku roczników kończących studia uprasza się o jak najwcześniejsze dokonywanie wpisów).  

6. Co do zasady, Student nie może przystąpić do egzaminu z przedmiotu, z którego nie uzyskał wcześniej 
wymaganych zaliczeń (§23 Regulaminu studiów). Proszę Egzaminatorów o zwrócenie uwagi na brak możliwości 
wpisania do protokołu (i indeksu) oceny z egzaminu/zaliczenia na prawach egzaminu, jeśli Student nie uzyskał 
zaliczenia ćwiczeń/laboratoriów/konwersatoriów. 

7. Studenci, przystępując do egzaminu/zaliczenia powinni mieć przy sobie legitymację studencką, a Studenci II i III 
roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich - indeks (§25 Regulaminu studiów); w wyjątkowych 
przypadkach można przedstawić Egzaminatorowi inny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy). 

8. Studenci II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich bezpośrednio po zaliczeniu 
wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów zobligowani są do złożenia w Dziekanacie indeksu 
celem uzyskania zaliczenia semestru; w przypadku zdawania egzaminów w sesji poprawkowej, brak złożenia 
indeksu do dn. 25 września br. powoduje skreślenie z listy studentów(§28 Regulaminu studiów). 

9. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie tzw. „dwójki 
dziekańskiej” (§28 Regulaminu studiów). 

10. Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej Studentowi przysługuje prawo zdawania jednego egzaminu 
poprawkowego, który nie może odbyć się wcześniej niż po 7 dniach od terminu pierwszego egzaminu lub od dnia 
ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego (§29 Regulaminu studiów).  

11. O wyznaczenie egzaminu komisyjnego może wystąpić zarówno Student (w przypadku zastrzeżeń co do 
bezstronności nauczyciela lub sposobu przeprowadzenia egzaminu), jak i Nauczyciel akademicki (w uzasadnionych 
przypadkach); wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności składa się w ciągu 3 dni od daty odmowy 
udzielenia zaliczenia/egzaminu poprawkowego, a egzamin odbywa się w ciągu 10 dni od złożenia wniosku (§30 
Regulaminu studiów).  

12. Ostateczny termin składania prac dyplomowych mija 30 września br. (po tym dniu nastąpi skreślenie z listy 
studentów). 

13. Nauczyciele akademiccy, którzy jeszcze nie zgłosili do Dziekanatu (do Pani mgr Eweliny Berlińskiej, pok. 307, tel. 
5171) uzgodnionych ze studentami terminów (i sal) egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu, proszeni są o pilne 
działanie w tej sprawie  (§27 pkt. 6 Regulaminu studiów). 

 

Życzę wszystkim Państwu spokojnej sesji i udanych wakacji. 
Z poważaniem, 
 

Małgorzata Kamieniecka 


