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w sprawie wypełniania i składania w Dziekanatach 
protokołów zaliczeń oraz protokołów egzaminów 

 
 

§ 1 
1.  Protokoły  zaliczeń  oraz  protokoły  egzaminów  należy  składać  we  właściwym  Dziekanacie 

niezwłocznie po ustaleniu ocen, nie  później  jednak niż  - do końca semestru (w przypadku zaliczeń) 
lub do końca sesji (w przypadku egzaminów). 

2. Niedopuszczalne są opóźnienia w składaniu protokołów spowodowane przedłużeniem czasu               
wpisywania ocen do kart i indeksów. Opóźnienia można wyeliminować zachowując kserokopie 
protokołów. 

 
§ 2 

1.  Nie jest dopuszczalne ujmowanie w protokole kilku ocen w jedną klamrę, a następnie pokwitowanie 
ich jednym podpisem -  każda ocena musi być podpisana osobno. 

2.   Każda poprawka w protokole wymaga podpisu osoby wypełniającej protokół. 
 

§ 3 
1. Informuję jednocześnie, iż studenci zostaną zawiadomieni o prawie odmowy wpisu do indeksu i karty  

okresowych osiągnięć (zwanej  tradycyjnie  kartą  egzaminacyjną) poza terminem wyznaczonym, 
bezpośrednio po ustaleniu ocen i terminem pierwszego dyżuru (po dniu ustalenia ocen) osoby 
dokonującej wpisu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dyżury powinny być wyznaczane w terminach dogodnych dla studentów (zwłaszcza studentów 
studiów niestacjonarnych, tj. w soboty, w niedziele lub w godzinach wieczornych). 

3.  Zasadę, o której mowa w ust. 1, należy stosować przy dokonywaniu wpisów do indeksów i kart              
od semestru letniego roku akademickiego 2008/2009.     
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