
ZarzącJzenie nr 2l2011
Dziek:rna Wydzialu Prarva i Administracji

z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie powtarzania przedmiotórv (modułów)

Na podstawie $ 78 ust' 1 pkt' ł oraz $ 78 ust. 3 statutu Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach
uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Śląskiego rł Katowicach w dniu 24 slycznla ŻO1Ż r.

zmienionego uchwałami nr 34 z dnia23 paŹdziernika 2012 r., nr 59 z dnia22 stycznia 2013 r.

oraz nr 161 z dnia 24 września 2013 r', zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu
z T(ierownikami Katedr zarządzam co następuje:

$1.
l. Student skierorł'any na powtarzanie przedmiotu (noduht) zobowiązany jest do ponor'vnego
przystą]rienia do tych zaliczeń cząs1kowych, z których otrzynrał ocenę niedostateczną

2' W pr'zypadkrr określonym w pkt. 1 student zobowiązany jest do realizacji takich typów
zajęć akademickich' jakie przewidziane są dla danego przedmiot (moduł) w roku
akademickim, w któryn jest on powtarzany.

3' W przypadku określonym w pkt. l strrdent zobowiązany jest do poddania się takim formorn
weryfikacji elektów kształcenia, jakie przewidziane są dla danego przedmiot (moduł) w roku
akademicltinr, w którym.jest on poMarzany.

s2
1. Strrdent, lttóry uzyskał pozytywną ocenę z zaliczenia cząstkowego nie musi przystępować
do niego ponownie w ramach poMarzania przedmiottl (modułu). Student jest teŻ zwolniony
z obowiązktr ponownej realizacji form kształcenia (zajęć)' lttóre prowadzą do uzyskania
takiego zaliczenia.

2. W przypadku określonym w pkt' 1 pozytywne ocel]y z zaliczęń cząstkowych nie są
pol'lowtrie wpisywane do systemu USoS oraz do indeksu' Jeśli zaliczenie cząstkowe stanowi
podstarł'ę przystąlienia do zajęć w kolejnym Semestrze lub do egzaminu pozytywne wpisy
rv USoS i indeksie są honorowane w kolejnych latach studiowania przedmiotu (modułu)'

3' obliczając ocenę końcową modułu (oKM) koordyrrator bierze pod uwagę wszystkie
poz)tywne oceny z zaIiczeń cząstkowyclr bez względu na to' czy zostały one uzyskane, gdy
student stLldioWał przedmiot (moduł) po raz pierwszy, czy też w trakcie jego powtarzania.

$3
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w roku akademickim
201312014.
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