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1. Cel  
Celem niniejszej instrukcji jest ujednolicenie zasad zaliczania przedmiotu, głównie 
kończącego się zaliczeniem. Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników prowadzących 
zajęcia dydaktyczne na rzecz kierunków administrowanych przez WNoŻ. 
 

2. Definicje i skróty 
Brak 
 

3. Odpowiedzialność i uprawnienia 
Rada Wydziału – zatwierdzanie katalogu przedmiotów kończących się egzaminem lub 

zaliczeniem 

Nauczyciele akademiccy – realizacja zasad określonych w niniejszej instrukcji, wypełnianie 

protokołów 

 
4. Opis postępowania 

4.1. Forma zaliczenia każdego przedmiotu jest przedstawiona w programie studiów oraz w 

sylabusie przedmiotu. Przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem. Liczba 

egzaminów nie może być wyższa niż 4 w semestrze. Pozostałe przedmioty kończą się 

zaliczeniem.  

4.2. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu określa nauczyciel odpowiedzialny za 

przedmiot na pierwszym spotkaniu ze studentami w danym semestrze oraz podaje w 

sylabusie. 

4.3. Zaliczenie przedmiotu powinno zakończyć się przed pierwszym dniem sesji 

egzaminacyjnej (szczegółowy harmonogram jest podawany na stronie internetowej 

wydziału). 

4.4. Przedmioty kończące się zaliczeniem mogą mieć formułę: 

 Zaliczenie bez oceny - wpis „zal” lub „nzal” w indeksie i systemie USOS  

 Zaliczenie na ocenę - ocena w indeksie i systemie USOS. 

4.5. W przypadku przedmiotu, który jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, a nie 

kończy się egzaminem, wystawiana jest jedna ocena (w indeksie i w systemie USOS), 

która powinna być wpisana przy ćwiczeniach, przez osobę prowadzącą ćwiczenia. 

Generalną zasadą w przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem jest to, że 

treści wykładów są spójne z przekazywanymi/realizowanymi na ćwiczeniach oraz to, że 

efekty kształcenia realizowane przez wykładysą walidowane (np. na ćwiczeniach lub 

podczas zaliczenia wykładów). Wykładowca przedmiotu składa swój podpis przy 

wykładach, który jest równoznaczny z uznaniem, że student wywiązał się ze swoich 

obowiązków (zaliczył wszystkie efekty kształcenia) na co najmniej ocenę dostateczną. 

4.6. W przypadku przedmiotu, który jest realizowany tylko w formie wykładów lub ćwiczeń 

ocenę należy wpisać odpowiednio przy wykładach lub ćwiczeniach. 
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4.7. Prowadzący zajęcia dokumentuje zaliczenie (indeks, protokół w systemie USOS), 

drukuje protokół, podpisuje go i składa w Dziekanacie w terminie wskazanym w systemie 

USOS. 

4.8. Prowadzący egzamin z przedmiotu wypełnia protokół egzaminacyjny drukuje protokół, 

podpisuje go i składa w Dziekanacie w terminie wskazanym w systemie USOS. 

4.9. Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej ocen z przedmiotu w wersji papierowej lub 

elektronicznej odbywa się w Dziekanacie. Okres przechowywania dokumentów wynosi 5 

lat 

5. Dokumenty związane 
Regulamin Studiów UWM (punkt 1, § 32)  

Decyzja Prorektora ds. kształcenia UWM (z dnia 10.04.2003) 

Pismo Prorektora ds. kształcenia UWM (z dnia 09.01.2012) 

 
6. Załączniki 

Brak 

 


