Regulamin liczenia średniej ocen w PJATK
1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane w programie studiów kończą się
zaliczeniem zajęć (np.: ćwiczenia czy laboratoria) i egzaminem, tylko zaliczeniem
zajęć albo tylko egzaminem.
2. Sposób zakończenia danego przedmiotu określa program studiów na dany rok
akademicki, podpisany przez dziekana i dostarczony do dziekanatu przed
rozpoczęciem semestru.
3. Zaliczenie zajęć i egzamin kończą się wystawieniem oceny. W przypadku przedmiotu
kończącego się egzaminem wystawiane są dwie odrębne oceny: za zaliczenie
ćwiczeń/laboratoriów i za egzamin.
4. Wszystkie oceny z przedmiotów objętych programem nauczania oraz oceny z
przedmiotów fakultatywnych, wpisywane są do protokołu (odpowiednio:
zaliczeniowego lub egzaminacyjnego), do indeksu i karty okresowych osiągnięć
studenta.
5. W przypadku, gdy student ma wpisaną ocenę w indeksie i w karcie egzaminacyjnej a
brakuje tej oceny w protokole, dziekanat powinien skontaktować się z osobą, która
dokonała wpisu, lub z wykładowcą odpowiedzialnym za dany przedmiot, w celu
uzupełnienia brakującego wpisu.
6. Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiotów stosuje się następujące oceny:
bardzo dobry (5),
dobry plus (4,5),
dobry (4),
dostateczny plus (3,5),
dostateczny (3),
niedostateczny (2)
7. Do średniej ocen nie liczy się zaliczenie przedmiotu WF oraz praktyk studenckich.
Dziekan może ustalić listę przedmiotów, których zaliczenie może być oceniane jako
„zal”. Zaliczenie przedmiotu jako “zal” powoduje wpisanie do średniej ocen stopnia 3
(dostatecznej) za ten przedmiot, chyba że rektor lub dziekan w formie pisemnej ustalą
inne zasady.

8. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną liczoną ze wszystkich ocen uzyskanych z
przedmiotów objętych programem nauczania (z wyłączeniem przedmiotów
wymienionych w pkt. 7) oraz z przedmiotów fakultatywnych. Średnia ocen liczona
może być za określony semestr, rok studiów albo za cały okres studiów. W przypadku
uzyskania za dany przedmiot więcej niż jednej oceny pozytywnej, do średniej ocen
liczona będzie ocena wyższa, chyba, że prowadzący przedmiot postanowi inaczej. W
przypadku uzyskania za dany przedmiot więcej niż jednej oceny niedostatecznej, do
średniej ocen liczy się tylko jedna z nich.
9. Średnią ocen, z zastrzeżeniem pkt. 9, za dany okres liczy się w sposób następujący:
wszystkie uzyskane oceny są sumowane, a następnie wynik dzielony jest przez liczbę ocen
uzyskanych przez studenta.
10. Średnia ocen liczona jest oddzielnie dla każdego kierunku studiów.
11. Pozytywna ocena z przedmiotów niezaliczonych powtarzanych w następnych
semestrach w trybie ITN, wliczana będzie do średniej za semestr, w którym dany
przedmiot objęty jest programem nauczania.
12. Student może uzyskać zgodę dziekana na studiowanie według Indywidualnego
Program Studiów. Zgoda jest udzielana w trybie rozpatrzenia podania. Lista
przedmiotów realizowanych w danym semestrze powinna być określona przed
początkiem semestru i średnia ocen za ten semestr jest średnią ocen z tych
przedmiotów. Dziekan w porozumieniu z promotorem określi minimalną liczbę
jednostek do zrealizowania w semestrze.
13. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według Indywidualnego Programu
Studiów, pod warunkiem, że propozycja takiego programu zostanie przedstawiona
dziekanowi z zachowaniem terminów określonych w pkt. 12.
14. Oceny „transferowane” z innych uczelni (wydziałów, studiów) wliczane są do średniej
tego semestru, w którym dany przedmiot występuje w programie nauczania w
PJWSTK
15. Dla celów stypendialnych pod uwagę będzie brana średnia ocen wg. stanu na ostatni
dzień danego semestru. Przypadki osób przebywających na wymianie zagranicznej
będą rozpatrywane indywidualnie po otrzymaniu potwierdzonych wyników nauczania.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2009 r.

