ZASADY
WPISU NA SEMESTR LETNI 2017/2018
POWTARZANIA SEMESTRU
UDZIELANIA URLOPÓW DZIEKAŃSKICH
ORAZ ZWIĄZANYCH Z TYM OPŁAT
NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
ZASADY WPISU Z DEFICYTEM PUNKTÓW ECTS NA 2, 4 i 6 SEMESTR
Studenci posiadający łączny deficyt punktów ECTS nie większy niż 15 punktów
ECTS składają w Dziekanacie w terminie do 3.03.2018 r.:


poprawnie wypełnione podanie o wpis z deficytem punktów ECTS dostępne na
stronie www.imir.agh.edu.pl – „Podanie o kontynuowanie studiów z deficytem
punktów ECTS – niestacjonarne”



opłatę za wpis z deficytem punktów należy wnieść na indywidualne konto
bankowe studenta w terminie do dnia 31.03.2018 r. Sposób zapłaty oraz
wysokość opłaty są opisane w dokumencie „WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA
POWTARZANIE PRZEDMIOTU”



opłatę semestralną należy wnieść przed złożeniem podania o wpis z deficytem
punktów ECTS

W przypadku przekroczenia łącznego deficytu punktów ECTS należy w terminie do
3.03.2018 r. złożyć podanie o powtarzanie semestru lub podanie o urlop dziekański
w semestrze letnim 2017/2018. W przypadku podania o urlop dziekański złożonego
po 3.03.2018 r. zależy wnieść opłatę w wysokości 10% opłaty semestralnej za każdy
zjazd, który odbył się do dnia złożenia podania o urlop.
ZASADY WPISU NA 8 SEMESTR
Warunkiem udzielenia wpisu na 8 semestr jest zaliczenie wszystkich
przedmiotów z semestrów od 1 do 7 oraz brak jakichkolwiek zaległości
w nauce.
W celu dokonania wpisu na 8 semestr należy:


wnieść opłatę semestralną za semestr letni w terminie do 3.03.2018 r.



złożyć w Dziekanacie wypełnione komputerowo zgłoszenie tematu inżynierskiej
pracy dyplomowej, formularz do pobrania ze strony www.imir.agh.edu.pl –
„Zgłoszenie tematu inżynierskiej pracy dyplomowej” w terminie do 10.03.2018 r.

ZASADY
WPISU NA SEMESTR LETNI 2017/2018
POWTARZANIA SEMESTRU
UDZIELANIA URLOPÓW DZIEKAŃSKICH
ORAZ ZWIĄZANYCH Z TYM OPŁAT
NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA
ZASADY WPISU Z DEFICYTEM PUNKTÓW ECTS NA 2 i 4 SEMESTR
Studenci posiadający łączny deficyt punktów ECTS nie większy niż:


12 punktów ECTS dla studentów 2 semestru



6 punktów ECTS dla studentów 4 semestru

składają w Dziekanacie w terminie do 3.03.2018 r.:


poprawnie wypełnione podanie o wpis z deficytem punktów ECTS dostępne na
stronie www.imir.agh.edu.pl – „Podanie o kontynuowanie studiów z deficytem
punktów ECTS – niestacjonarne”



opłatę za wpis z deficytem punktów należy wnieść na indywidualne konto
bankowe studenta w terminie do dnia 31.03.2018 r. Sposób zapłaty oraz
wysokość opłaty są opisane w dokumencie „WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA
POWTARZANIE PRZEDMIOTU”



opłatę semestralną należy wnieść przed złożeniem podania o wpis z deficytem
punktów ECTS



studenci 4 semestru składają dodatkowo w terminie do 10.03.2018 r. wypełnione
komputerowo zgłoszenie tematu magisterskiej pracy dyplomowej, formularz do
pobrania ze strony www.imir.agh.edu.pl – „Zgłoszenie tematu magisterskiej pracy
dyplomowej”.

W przypadku przekroczenia łącznego deficytu punktów ECTS należy w terminie do
3.03.2018 r. złożyć podanie o powtarzanie semestru lub podanie o urlop dziekański
w semestrze letnim 2017/2018. W przypadku podania o urlop dziekański złożonego
po 3.03.2018 r. zależy wnieść opłatę w wysokości 10% opłaty semestralnej za każdy
zjazd, który odbył się do dnia złożenia podania o urlop.

