
 
 

 
ZARZĄDZENIE nr 32/2020 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 

z dnia 30 września 2020 r. 

 
 
 
 
 
w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń 

 

 

Działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

oraz w zgodzie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 

poz. 1668 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (dz. U. 2018 poz. 1861 ze zm.) i Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam zasady organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń, stanowiące załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc zarządzenie nr 12/2012 Rektora WSEiZ 

z dnia 20 września 2012 r. w sprawie organizacji i przebiegi egzaminów oraz zaliczeń, a także 

zarządzenia nr 27/2013 z dnia 28 października 2013 r. oraz zarządzenie nr 13/2015 z dnia 8 września 

2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przebiegi egzaminów oraz zaliczeń. 

 

 

Rektor 
 
 
dr Monika Madej, prof. WSEiZ 
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Załącznik do zarządzenia nr 32/2020 Rektora WSEiZ 

z dnia 30.09.2020 r. 

 

ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINÓW ORAZ ZALICZEŃ 

  

§ 1 FORMY STUDIÓW 

Od roku akademickiego 2012/2013 realizowane są następujące formy studiów: 

1. studia stacjonarne – realizujące kształcenie w ciągu 30 tygodni zajęć od poniedziałku do piątku, 

a na kierunku Architektura także w ciągu zjazdów sobotnio-niedzielnych, 

2. studia niestacjonarne - realizujące kształcenie w ciągu zjazdów sobotnio-niedzielnych. 

 

§ 2 ZALICZENIA i EGZAMINY SEMESTRALNE 

1. Forma zaliczenia przedmiotu jest określona w obowiązującej karcie przedmiotu. Jeśli w skład 

przedmiotu wchodzi wiele rygorów (egzamin lub zaliczenie wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, 

projektowych, laboratoryjnych, itp.) forma ta ustalana jest dla każdego rygoru odrębnie. 

2. Prowadzący przedmiot powinien poinformować studentów o formie zaliczenia przedmiotu 

i sposobie weryfikacji efektów uczenia się na początku zajęć dydaktycznych. 

3. Plan zajęć w danym semestrze sporządza Kierownik Dziekanatu. 

4. Przebieg studiów dokumentowany jest w protokołach zaliczenia przedmiotu i w kartach 

okresowych osiągnięć studenta sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych. 

5. Karta okresowych osiągnięć studenta, sporządzana w postaci  wydruku danych elektronicznych, 

musi zawierać wszystkie rygory z przedmiotów wymaganych do realizacji w danym semestrze. 

6. Protokoły zaliczenia przedmiotu dla poszczególnych przedmiotów na wszystkich semestrach, 

zawierające listę studentów dopuszczonych do studiowania na danym semestrze, sporządza 

dziekanat i udostępnia prowadzącym zajęcia za pomocą systemu informatycznego 

funkcjonującego w Uczelni lub przekazuje w inny uzgodniony sposób. 

7. Studenci mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach realizowanych poza programem  

studiów dla kierunku studiowanego przez studenta, przewidzianych dla innych kierunków, 

specjalności i stopni studiów prowadzonych w WSEiZ oraz przystępować do zaliczeń 

i egzaminów. Uczestnictwo w tych zajęciach, możliwe jest po wyrażeniu zgody przez 

prowadzącego zajęcia i po zgłoszeniu uczestnictwa we właściwym dziekanacie. Ocena 

pozytywna powinna być wpisana do karty okresowych osiągnięć studenta, sporządzanej 

w postaci wydruków danych elektronicznych, protokołu zaliczenia przedmiotu oraz suplementu 

do dyplomu.  

8. Studenci uczestniczący w zajęciach fakultatywnych, wykraczających poza program studiów, 

mogą otrzymywać zaliczenie z tych przedmiotów bez oceny („zal.”).  

9. Bez oceny („zal.”) zaliczane są konsultacje i realizacja pracy dyplomowej, praktyki zawodowe 

oraz wychowanie fizyczne.  

10. Zaliczenia i egzaminy z poszczególnych przedmiotów uzyskane na innym wydziale Uczelni 

lub w innej uczelni, w tym także zagranicznej, mogą być przeniesione do WSEiZ pod warunkiem 

stwierdzenia zbieżności efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji zajęć 

odpowiadających zajęciom określonym w programie studiów na kierunku studiów, profilu 

kształcenia i specjalności, na którym student studiuje. Przeliczenia oceny uzyskanej przez 
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studenta na innym wydziale Uczelni lub w innej uczelni, w tym także zagranicznej, dokonuje 

dziekan zgodnie z systemem stosowanym w Uczelni. 

11. Nadzór nad terminami zaliczeń i egzaminów oraz sprawnym ich przebiegiem sprawuje Rektor. 

12. Rozkład zaliczeń i egzaminów w sesji egzaminacyjnej podawany jest do publicznej wiadomości 

z wyprzedzeniem dwóch tygodni przed sesją. 

13. Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do zaliczania ćwiczeń i wykładów 

oraz do dwukrotnego zdawania egzaminu z danego przedmiotu. Nieprzystąpienie do egzaminu 

lub zaliczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wykorzystaniem tego terminu.  

14. Student, który był nieobecny na więcej niż 20% ćwiczeń (audytoryjnych, laboratoryjnych, 

projektowych) z danego przedmiotu, nie będzie dopuszczony do ich zaliczenia, chyba że 

regulamin zajęć danego przedmiotu stanowi inaczej. 

15. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zaświadczenie 

lekarskie. Decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności podejmuje prowadzący. Student 

może odwołać się od decyzji prowadzącego do dziekana. Decyzja dziekana jest ostateczna. 

16. Egzamin z przedmiotu objętego również zaliczeniem ćwiczeń (audytoryjnych, projektowych, 

laboratoryjnych - dwa, trzy lub cztery rygory) przeprowadzany jest niezależnie od zaliczenia tych 

ćwiczeń.  

17. Zaliczenia ćwiczeń i wykładów odbywają się na zajęciach z danego przedmiotu. 

18. Egzaminy, egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się w terminach 

wyznaczonych przez Dziekana, zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim.  

19. Student jest zobowiązany uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w wyznaczonych terminach, 

chyba że dziekan wyrazi zgodę na inny termin. 

20. Oceny i zaliczenia są wpisywane przez prowadzących zajęcia do protokołów zaliczenia 

przedmiotu i w informatycznym systemie Uczelni. 

21. Podpisane protokoły zaliczenia przedmiotu, zawierające wyniki zaliczeń i egzaminów oraz 

zaliczeń poprawkowych i egzaminów poprawkowych, wykonanych w ramach powtórnej 

realizacji przedmiotu i różnic programowych, są składane w dziekanacie po zakończeniu sesji 

egzaminacyjnej, w terminie wyznaczonym na protokole. 

22. Karty okresowych osiągnięć studenta, sporządzane w postaci wydruków danych elektronicznych, 

zostają włączone do akt osobowych studenta. 

23. Student uzyskuje punkty ECTS za przedmiot, pod warunkiem zaliczenia wszystkich jego rygorów, 

które zostały przypisane w planie studiów. 

 

§ 3 ZALICZENIE I EGZAMIN KOMISYJNY, EGZAMIN DYPLOMOWY, PRAKTYKI ZAWODOWE 

1. Sposób organizacji oraz przebieg zaliczenia i egzaminu komisyjnego określa § 21 Regulaminu 
studiów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

2. Sposób organizacji i przebieg egzaminu dyplomowego określa § 29 Regulaminu studiów Wyższej 
Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Regulamin dyplomowania dla studentów Wyższej 
Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie określony zarządzeniem Rektora. 

3. Sposób organizacji i przebieg zaliczenia praktyk zawodowych określa § 14 Regulaminu studiów 
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Regulamin studenckich praktyk 
zawodowych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie określony zarządzeniem 
Rektora. 
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§ 4 ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW 

1. Dziekanat weryfikuje protokoły zaliczenia przedmiotu i opracowuje karty okresowych osiągnięć 

studenta, sporządzane w postaci wydruków danych elektronicznych oraz przygotowuje je do 

wpisania zaliczenia semestru przez dziekana. 

2. Wpisu na kolejny semestr studiów w karcie okresowych osiągnięć studenta, sporządzonej 

w postaci wydruku, dokonuje dziekan. 

 

§ 5 REJESTRACJA WARUNKOWA NA NASTĘPNY SEMESTR 

1. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów 

i zaliczeń objętych planem studiów. 

2. W przypadku nieuzyskania przez studenta pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń 

w wyznaczonych terminach, włączając egzaminy poprawkowe, dziekan może: 

1) na pisemny wniosek studenta dokonać rejestracji warunkowej na kolejny semestr 

w przypadku braku zaliczenia części przedmiotów; 

2) skierować studenta na powtórzenie semestru; 

3) z upoważnienia rektora skreślić studenta z listy studentów. 

3. Termin składania wniosków o rejestrację warunkową upływa 28 dnia od zakończenia sesji 

poprawkowej. 

4. Student, który uzyskał rejestrację warunkową jest zobowiązany do powtórnej realizacji objętej 

nią rygorów w semestrze, w którym odbywają się zajęcia z tego przedmiotu, z uwzględnieniem 

zapisów zawartych w § 5, ust. 10. 

5. Student, za zgodą prowadzącego, może ubiegać się o zgodę na realizację rygoru w trybie 

indywidualnych konsultacji w innym semestrze.  

6. Student jest zobowiązany opłacić powtórną realizację rygorów przed rozpoczęciem semestru, 

określonego w § 5 ust. 4, tj. do końca sierpnia w przypadku przedmiotów, realizowanych 

w semestrze zimowym i do końca stycznia w przypadku przedmiotów, realizowanych 

w semestrze letnim, chyba że dziekan wyznaczy inny termin. 

7. Oceny i zaliczenia z przedmiotów objętych warunkową rejestracją są uwidocznione na osobnej 

karcie okresowych osiągnięć studenta (karta powtórnej realizacji przedmiotów). 

8. Powtórna realizacja przedmiotu odbywa się zgodnie z odpowiednimi ustaleniami, zawartymi 

w § 2 niniejszego zarządzenia. 

9. Obowiązek powtórnej realizacji rygoru może zostać w uzasadnionych przypadkach przesunięty 

na inny semestr przez dziekana. 

10. Łączna liczba przedmiotów objętych warunkową rejestracją nie może przekraczać pięciu. 

W uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na zwiększoną liczbę przedmiotów 

objętych warunkową rejestracją. 

11. Powtórna realizacja rygoru może odbyć się w ramach zajęć realizowanych na studiach 

stacjonarnych lub niestacjonarnych. 

12. Powtórna realizacja przedmiotu w ramach rejestracji warunkowej odbywa się na podstawie 

aktualnego programu przedmiotu i wymagań egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych. 

13. W ramach rejestracji warunkowej student ma prawo do ponownego uczestniczenia w zajęciach, 

z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 5, ust. 5. W przypadku ćwiczeń (audytoryjnych, 

laboratoryjnych i projektowych) student jest zobowiązany do ponownego uczęszczania 

na zajęcia. Prowadzący przedmiot może zwolnić z tego obowiązku, o ile dziekan nie postanowił 
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inaczej. Jeżeli zajęcia są realizowane w wielu grupach student, za zgodą prowadzącego, może 

uczestniczyć w zajęciach wybranej grupy. 


