Warszawa, czerwiec 2015

Terminy rozliczania
roku akademickiego 2015/2016

Szanowni Państwo,
prosz˛e, aby przeczytali Państwo najpierw punkt 1, a potem punkt 8 tego tekstu. Jeśli ktoś uzna,
że to z pewnościa˛ nie o nim mowa i że jego studiowanie b˛edzie wymagać wrześniowych kontaktów
z dziekanatem lub dziekanem, niech uważnie przeczyta cała˛ reszt˛e.
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Zgłaszanie programów do rozliczenia

Wszystkich prosz˛e, żeby w pierwszym możliwym terminie zgłosili w USOSwebie swoje programy do rozliczenia. Przed zgłoszeniem prosz˛e koniecznie podpiać
˛ przedmioty pod właściwe
etapy.
Jeśli ktoś zdob˛edzie wszystkie zaliczenia jeszcze w czerwcu — niechaj to zrobi w czerwcu.
Goraco
˛ i usilnie o to prosz˛e. Ułatwi to Sekcji Studenckiej i dziekanowi sensowne rozłożenie pracy
w najtrudniejszym okresie wrześniowym.
Szybkie rozliczenie roku jest szczególnie ważne dla osób na 3 roku, które chca˛ kontynuować
nauk˛e na studiach II stopnia na naszym wydziale. Opóźnienie w rozliczaniu może skutkować
roczna˛ przerwa˛ w studiach.
Uwaga: Państwa oceny z przedmiotów spoza Wydzialu - ogólno-uniwersyteckich etc. powinny
widnieć w USOS-ie. Zobowiazane
˛
do ich wpisywania sa˛ te jednostki UW, które prowadza˛ zaj˛ecia.
Jeśli ktoś uzyskał ocen˛e, ale w USOSie wcia˛ż jej nie widać – prosz˛e napisać list do dziekanatu
badź
˛ sekretariatu jednostki, która prowadziła zaj˛ecia.
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Sprawa kluczowa: terminy

Termin składania wszelkich podań o warunkowe zaliczenie lub powtarzanie roku upływa

w czwartek, 15 września 2016 roku o 23:00.
Również 15 września 2016 upływa termin składania wniosków o zatwierdzenie tematu pracy
magisterskiej. Przypominam, że brak zatwierdzenia tematu oznacza brak zaliczenia seminarium magisterskiego, a co za tym idzie brak pełnego zaliczenia roku, a w konsekwencji m.in.
konieczność wniesienia opłaty za powtarzane seminarium. Około dwa tygodnie wcześniej, w
piatek
˛
2 września, upływa termin składania prac licencjackich. Gotowych, podpisanych, z
ocena˛ opiekuna oraz wypełnionym „Wnioskiem o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego” i kompletem zdj˛eć (zob. tryb składania prac dyplomowych).
1

Prosz˛e pami˛etać, że o warunek z WF, j˛ezyka obcego czy przedmiotu ogólnouniwersyteckiego
też trzeba złożyć podanie. Studenci I roku, którzy uzyskali wszystkie wymagane zaliczenia w semestrze letnim, ale mieli warunkowe zaliczenie semestru zimowego, również powinni złożyć podanie o warunkowe zaliczenie roku.
Termin składania prac magisterskich upływa 23 września, w piatek
˛ (zob. tryb składania
prac dyplomowych).
Uwaga: W niektóre dni robocze drugiej połowy września Sekcja Studencka może być zamkni˛eta
dla interesantów, z uwagi na nawał pracy zwiazanej
˛
z rozliczaniem roku akademickiego.
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Podania o warunki i powtarzanie roku? Tylko przez USOSweb

Podania o powtarzanie roku i warunki należy składać wyłacznie
˛
przez USOS-web. Dzi˛eki temu
• unikniemy tłoku w Sekcji Studenckiej,
• prodziekan, czytajac
˛ podanie, b˛edzie od razu widział wszystkie oceny studenta.
Podania prosz˛e pisać zwi˛eźle, unikajac
˛ nadmiernych uzasadnień i podajac
˛ fakty. Z lektury tekstu
podania powinno jasno i wprost wynikać, ilu i jakich przedmiotów brakuje Państwu do zaliczenia danego roku studiów.
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Przestroga

Podania elektroniczne złożone po terminie podanym wyżej oraz podania papierowe, złożone w ostatniej chwili bezpośrednio w Sekcji Studenckiej, zostana˛ rozpatrzone w ostatniej kolejności, a prodziekan, rozpatrujac
˛ je, powi˛ekszy sztywność swoich sadów
˛
przy interpretacji watpliwych
˛
przypadków do (przepisowego) maksimum.
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Manewrowanie nadwyżkami zaliczeń

Studenci 3 roku, planujacy
˛ wykorzystanie nadwyżkowych zaliczeń na studiach II stopnia, powinni
zostawić te przedmioty niepodpi˛ete pod żaden etap i upewnić si˛e, że nie b˛eda˛ wliczanie do średniej
etapu licencjackiego (moduł podpi˛ecia USOSWeb).
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Przedłużanie terminu złożenia pracy

Osoby, które na mocy odpowiedniego przepisu regulaminu studiów chciałyby przedłużyć termin
oddania pracy magisterskiej badź
˛ licencjackiej, musza˛
• przeczytać ze zrozumieniem cały punkt 6 (jeśli ktoś wykaże czynem, że nie spełnia tego
warunku, powinien liczyć si˛e z odmownym rozpatrzeniem swojej sprawy),
2

• przeczytać par. 35 obowiazuj
˛ acego
˛
regulaminu studiów (można go znaleźć w naszym portalu
i na stronach UW) i odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie: czy mnie ten przepis na pewno
dotyczy?
• a nast˛epnie złożyć
– do 2 września - w przypadku pracy licencjackiej lub
– do 15 września - w przypadku pracy magisterskiej
papierowe podanie w sekcji studenckiej wraz z opinia˛ opiekuna pracy na temat stanu jej
zaawansowania oraz realnego terminu ukończenia.
UWAGA: przedłużanie terminu złożenia pracy licencjackiej uniemożliwia podj˛ecie studiów II
stopnia w roku 2016/17.
Zgoda na przedłużenie terminu b˛edzie udzielana wyłacznie
˛
wtedy, gdy dana sprawa b˛edzie
rozsadnie
˛
uzasadniona i poparta dołaczon
˛
a˛ opinia˛ promotora; w szczególności, podania złożone
przez USOS-web b˛eda˛ rozpatrywane odmownie. Można zgłosić si˛e do prodziekana na rozmow˛e
w tej sprawie (przed upływem terminu składania podań), wówczas oprócz podania i opinii promotora warto przynieść wydruk aktualnej wersji pracy. Taka rozmowa jest zdecydowanie wskazana
w sytuacjach awaryjnych - np. długotrwałej choroby promotora.
Jeśli ktoś jest obecnie na ostatnim roku studiów, a nie ma jeszcze zaawansowanej pracy –
powinien jak najszybciej nadać sprawie pisania pracy najwyższy priorytet (chyba, że planuje powtarzanie roku lub rezygnacj˛e ze studiów. . . ).
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Przykre konsekwencje dla studenckiej kieszeni

Stawki opłat za niezaliczone przedmioty nie uległy zmianie. Przypominam, że opłata jest naliczana za wszystkie przedmioty kierunkowe brakujace
˛ do spełnienia wymagań programowych danego roku oraz wszystkie zaj˛ecia nieobj˛ete planem studiów danego etapu, jeśli student si˛e na nie
zarejestrował, ale ich nie zaliczył. Powyższa zasada obowiazuje
˛
także w przypadku powtarzania
roku.
Przypominam również, że zgodnie z Regulaminem Studiów na UW oraz Zasadami Studiowania na Wydziale MIM, także student, który zalicza rok bez warunków wnosi opłat˛e za każdy przedmiot, na który si˛e zapisał, ale go nie zaliczył (oczywiście, nie dotyczy to przedmiotów, z których
student został wyrejestrowany lub z zrezygnował z ich zaliczania na podstawie par. 23 Regulaminu
Studiów UW).
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A tak naprawd˛e. . .

Życz˛e Państwu zdania wszystkich egzaminów w sesji czerwcowej, udanych wakacji i września
wolnego od przymusowej nauki, sp˛edzonego z dala od Wydziału (a jeśli już nad ksia˛żka˛ — to
z własnej woli i wyboru).

Serdecznie pozdrawiam,
Marcin Engel
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