
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZENIA SESJI LETNIEJ 2016/2017 

 

1. Ostateczny termin zaliczenia przedmiotów z semestru letniego upływa dnia  14-09-2017 r. 

2. Rejestracja studentów na semestr  zimowy w roku akademickim 2017/2018 na studiach 

stacjonarnych odbywa się elektronicznie. 

3. Studenci, którzy posiadają jakikolwiek dług punktowy nie składają  już podań o rejestrację              

z długiem kredytowym. 

4. Zgodnie z § 21 pkt. 2 regulaminu studiów na PK rejestracja z długiem kredytowym jest 

możliwa  w  przypadku, gdy braki punktowe z poprzedniego semestru są mniejsze lub równe 

12 punktów ECTS, a łączna liczba braków punktowych jest mniejsza lub równa 18.  

5. Studenci, którzy uzyskają rejestrację z długiem kredytowym na semestr zimowy 2017/18, 

mogą uzupełnić braki punktowe z semestru letniego do 14-10-2017 r. 

6. Studenci, którzy realizowali przedmioty w trybie awansu składają  karty awansowe                  

w dziekanacie do dnia 14-09-2017 r. 

7. Ostateczny termin złożenia prac dyplomowych dla studentów  studiów stacjonarnych II 

stopnia  upływa dnia 30-09-2017 r. 

8. Przedłużanie legitymacji studenckich na rok akademicki  2017/18 odbywać się będzie od dnia 

3-10-2017r. wyłącznie za pośrednictwem starostów grup. 

9. Dziekanat  przypomina , że zgodnie z regulaminem studiów na PK do obowiązku studentów 

należy  na bieżąco zapoznawać się z informacjami  wysyłanymi na adres indywidualnego 

konta studenta  w systemie służącym do obsługi  toku studiów na PK , a w szczególności  

sprawdzać kartę osiągnięć studenta i  w przypadku niezaliczonych  przedmiotów sprawdzać 

liczbę godzin do powtórzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION ON PASSING THE SUMMER EXAM SESSION IN 2016/2017 

1. 14-09-2017 is the last day to pass the courses assigned to spring (summer) semester. 

2. Registration of students for the fall (winter) semester of the academic year 2017/2018 is 

electronic only. 

3. Students with credit debt do not submit any application to register with credit debt. 

4. According to the § 21 pkt. 2 of Study Regulations at the CUT, registration with credit debt is 

possible only in the case, when the credit debt from the preceding semester does not exceed 

12 ECTS points, and the total credit debt does not exceed 18 ECTS points. 

5. Students registered for the fall (winter) semester of 2017/2018 with credit debt may make 

up the missing credits from the preceding semester until 14-10-2017. 

6. Students, who passed courses in advance, shall deliver the advance cards to the Deans’ 

Office no later than on 14-09-2017. 

7. The final date for delivering the Diploma Theses by full time students of the 2nd cycle is       

30-09-2017. 

8. The Student ID cards will be prolonged for the academic year 2017/2018 beginning on          

3-10-2017 only via the group heads. 

9. The Deans’ Office reminds you, that according to the Study Regulations at the CUT it is the 

duty of the student to keep himself/herself up to date with the information sent directly to 

his/her individual account in the Electronic Student Support System at the CUT, and 

especially check the Student Progress Card, and in the case of failed courses check the 

number of hours which have to be repeated. 

         

 

 

 

 

 


