
Regulamin Studiów AGH

uwagi dla Prowadzących



§7, ust. 6
• Szczegółowe programy każdego 

przedmiotu z wykazem literatury oraz 
warunki zaliczenia podaje prowadzący 
przedmiot do wiadomości studentów 
w pierwszym tygodniu zajęć.



§15, ust. 5, lit. a
• Ocenę końcową przedmiotu wystawia 

prowadzący przedmiot, biorąc pod uwagę
uzyskane oceny z egzaminów i zaliczeń z 
zajęć wchodzących w skład przedmiotu. O 
sposobie wystawiania oceny prowadzący 
przedmiot informuje studentów na 
początku semestru.



§11, ust. 2
• Dopuszcza się także możliwość prowadzenia 

zajęć konsultacyjnych, które polegają na 
udzielaniu przez prowadzącego zajęcia 
wyjaśnień, informacji i wskazówek w 
zakresie problemów zgłaszanych przez 
studentów i związanych z treścią przedmiotu.



§11, ust. 4
• Prowadzący zajęcia, na których obecność jest 

obowiązkowa, rozpoczynając je określa 
sposób i tryb wyrównania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta 
na zajęciach.



§13, ust. 1, 2
• Przy zaliczeniach zajęć i egzaminach oraz 

wystawianiu oceny końcowej stosuje się i wpisuje
do indeksu następujące oceny: 

– 91–100% bardzo dobry (5.0), (skrót słowny: bdb);
– 81–90% plus dobry (4.5), (skrót słowny: +db);
– 71–80% dobry (4.0), (skrót słowny: db);
– 61–70% plus dostateczny (3.5), (skrót słowny: +dst);
– 51–60% dostateczny (3.0), (skrót słowny: dst);
– poniżej 50% niedostateczny (2.0), (skrót słowny: ndst).

• Za wyjątkowe osiągnięcia student może 
otrzymać ocenę celujący 6.0 (skrót słowny: cel).

• 50–51%??? :-)



§15, ust. 3
• Student może dwukrotnie przystąpić do 

poprawkowego zaliczania zajęć. Z prawa 
tego może skorzystać student, który
uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. 
opuścił nie więcej niż 20% zajęć bez 
usprawiedliwienia. O dopuszczeniu studenta 
do zaliczenia poprawkowego decyduje 
prowadzący zajęcia, który ustala terminy 
i zasady zaliczeń w terminach
poprawkowych.



§15, ust. 6 + §16, ust. 13
• Jeżeli w trakcie procedury zaliczania

prowadzący stwierdzi niesamodzielność
pracy studenta lub korzystanie przez niego z 
niedozwolonych materiałów, student 
otrzymuje ocenę niedostateczną z tego 
zaliczenia.

• Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący 
stwierdzi niesamodzielność pracy studenta 
lub korzystanie przez niego z 
niedozwolonych materiałów, student 
otrzymuje ocenę niedostateczną z tego 
egzaminu.



§16, ust. 2
• Student ma prawo do trzykrotnego

przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych 
terminach, w tym jeden raz w terminie 
podstawowym i dwa razy w terminie 
poprawkowym. Nieusprawiedliwiona 
nieobecność na egzaminie w danym terminie 
powoduje utratę tego terminu.



§16, ust. 6
• Student, który nie uzyskał zaliczenia w 

terminie podstawowym, ma prawo przystąpić
do egzaminu w terminach poprawkowych po 
dacie uzyskania zaliczenia. Uzyskanie 
zaliczenia w terminie poprawkowym nie 
usprawiedliwia nieobecności na egzaminie.



§16, ust. 7
• Jeżeli z przyczyn losowych student nie 

wykorzystał przysługujących mu terminów, 
Dziekan w porozumieniu z prowadzącym 
przedmiot, wyznacza dodatkowe terminy
egzaminów.



§16, ust. 14
• Student ma prawo wglądu do swojej pracy

na zasadach określonych przez Dziekana.



§18, ust. 4
• W przypadku przedmiotów powtórnie 

zaliczanych prowadzący może zwolnić
studenta z obowiązku ponownego 
uczestniczenia w niektórych zajęciach z 
tego przedmiotu, przepisując mu oceny z 
zaliczonych zajęć.



kilka uwag…
• Nie ma obowiązku umożliwiania studentom 

poprawiania ocen z egzaminów/zaliczeń
• Jednolite ECTS za poszczególne formy zajęć

z przedmiotów kursowych/obieralnych
• Wpisy do karty egzaminacyjnej identyczny z 

wpisem do indeksu 
• Ocena pracy mgr: 9 sem. – opiekun, 10 sem. –

recenzent
• Jesienna sesja egzaminacyjna już się

zakończyła!
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