
Zasady przystąpienia do egzaminów  

w terminie przed główną sesją egzaminacyjną 

(w tzw. terminie zerowym) 

przyjęte przez Radę Kolegium I w dniu 13 października 2020 r. 

 

1. Zasady organizacji i przebiegu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnych określają: 

• Regulamin studiów UKW wprowadzony Uchwałą Senatu UKW Nr 25/2019/2020  

z dnia 26 kwietnia 2020 r.; 

• Zarządzenie Nr 97/2011/2012 Rektora UKW z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 

elektronicznego wprowadzania ocen i zaliczeń przez nauczycieli akademickich w systemie 

USOSweb; 

• zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie organizacji bieżącego roku 

akademickiego. 

2. Student ma możliwość wcześniejszego składania egzaminu w tzw. terminie zerowym nieobjętym 

harmonogramem egzaminów w głównej sesji egzaminacyjnej.  

3. Warunkiem składania egzaminu w terminie zerowym jest wcześniejsze otrzymanie zaliczenia, jeśli 

zaliczenie danego przedmiotu jest wymagane. 

4. Student składa do Zastępcy ds. Kształcenia wniosek o zgodę na przystąpienie do egzaminu w 

terminie zerowym z uzasadnieniem i opinią egzaminatora (zał. nr 1). 

5. Egzamin w terminie zerowym może odbyć się nie wcześniej niż w ostatnim tygodniu semestru/na 

ostatnich zajęciach w semestrze. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zastępca może 

wyrazić zgodę na inny termin egzaminu i  zaliczenia. 

6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w terminie zerowym studentowi 

przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej. 

7. W przypadku wniosku całej grupy/rocznika o przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym 

obowiązuje jeden wspólny termin egzaminu.  

  



Załącznik nr 1 do Zasad przystąpienia do egzaminów w 

terminie przed główną sesją egzaminacyjną (w tzw. 

terminie zerowym) w Kolegium I UKW z dnia 13.10.2020 r. 

........................................................ 
  imię i nazwisko 

........................................................ 
  telefon kontaktowy 

........................................................ 
 kierunek, rok/semestr studiów 

........................................................ 
  numer albumu 

 

poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia* 

forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne*   

  

Prodziekan/Zastępca Dyrektora Instytutu*  

………………..…………………. 

 

Wniosek o zgodę  

na przystąpienie do egzaminu w terminie przed główną sesją egzaminacyjną 

(w tzw. terminie zerowym) 

 

Proszę o wyrażenie zgody na przystąpienie w  tzw. terminie zerowym do egzaminu  

z przedmiotu …………………………………………………... przed zimową/letnią* sesją 

egzaminacyjną w roku akademickim ................................. 

Proponowany tzw. termin zerowy egzaminu: …………………. 

 

Uzasadnienie: 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

................................................................................................................................................................. 

        

 ................................................... 
           data i podpis studenta 

 

Opinia Egzaminatora i akceptacja terminu: 

 

................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................... 

 

....................................................... 
           podpis Egzaminatora  


