Zarządzenie nr 22/2021
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie warunków zaliczenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022.
Zimowa sesja egzaminacyjna trwa:
Zasadnicza sesja egzaminacyjna: 29 - 30.01.2022 r. oraz 05 – 06.02.2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 19 – 20.02.2022 r.
Warunkiem przystąpienia do sesji egzaminacyjnej zimowej r.a.2021/2022 jest opłacenie czesnego wymagane na
dzień 10.01.2022 r.
Warunkiem zaliczenia semestru jest:
1. Uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów na dany semestr studiów;
2. Zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów na dany semestr;
3. Uzyskanie przez studenta określonej w programie studiów ilości punktów ECTS (zgodnie z § 15 ust. 2
Regulaminu Studiów)
Niezaliczenie przedmiotu/ów z zimowej sesji egzaminacyjnej r.a. 2021/2022 powoduje skreślenie z listy studentów.
Zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Studiów nieobecność na ponad 40% zajęć obowiązkowych z danego
przedmiotu (ćwiczenia, warsztaty, projekty, seminaria i lektoraty) może stanowić podstawę do odmowy udzielenia
zaliczenia przez prowadzącego zajęcia.
Nieobecność na egzaminie lub zaliczeniu może być usprawiedliwiona przez Dziekana w przypadku
dostarczenia do Dziekanatu udokumentowanego wniosku (np. zwolnienie lekarskie, delegacja pracownicza) w
terminie 7 dni od daty egzaminu lub zaliczenia. Podania złożone po upływie terminu 7 dni nie będą rozpatrywane
pozytywnie.
Sesja egzaminacyjna może ulec przedłużeniu tylko i wyłącznie z powodu wyjątkowych sytuacji losowych.
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej (płatne dla studentów rozpoczynających naukę od s.z.2021/2022)
należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 20.02.2022 r. Zgodnie z Regulaminem Studiów § 16 ust. 2 sesja
egzaminacyjna może być przedłużona maksymalnie do 20.03.2022 r.
Decyzję

dotyczącą

przedłużenia

sesji

student

otrzymuje

drogą

mailową

na

adres

imię.nazwisko@wszib.com.pl. Student w trakcie sesji poprawkowej ma prawo do jednej poprawki z każdego
przedmiotu, niezależnie od tego czy kończy się on egzaminem, czy zaliczeniem. Podejście do drugiego terminu
poprawkowego możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach i wymaga zgody Dziekana lub wykładowcy prowadzącego
egzamin.
Rektor WSZiB w Poznaniu
prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

