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PISMO OKOLNE Nr 1t2022

z dnia 9 czerwca 2022 roku

Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach informuję, co następuje:

1. Obowiązujący w Uniwersytecie regulamin studiow nie przewiduje dwoch lub więcej
terminow zaliczenia modułu, w tym zaliczenia seminarium dyplomowego.W związku
z tym, student, ktory do końca zajęc w semestrze letnim nie złożył pracy dyplomowej,
w skutek czego nie uzyskał zaliczenia seminarium, ma prawo wnioskować do Dziekana
Wydziału o przesunięcie terminu złożenia pracy.

2. W sytuacji, gdy student ostatniego semestru studiow ma niezaliczone tylko seminarium,
przesunięty termin złożenia pracy zostanie określony tak, by była możliwośc
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w okresie do 3 miesięcy od daty zakończenia
zajęć w semestrze letnim. W takim przypadku, w roku akademickim 202112022, termin
egzaminu dyplomowego powinien zostać wyznaczony, na studiach stacjonarnych
najpózniej w dniu 20 września 2022 r., a na studiach niestacjonarnych - w terminie
dostosowanym do terminu ostatniego Ąazdu.

3. Jeśli student nie uzyskał zaliczenia seminarium z uwagi na niezłożenie w terminie pracy
dyplomowej, ale przystępuje do egzaminow w sesji wrześniowej (ze względu na ocenę
niedostateczną uzyskaną w pierwszym terminie z jednego lub większej liczby egzaminów
wynikających z programu ostatniego semestru studiów, albo świadomie podejmuje
decyzję o przystąpieniu do egzaminu/egzaminów w drugim terminie), może wnioskowaó

._ do Dziekana Wydziału o przesunięcie terminu złożenia pracy, ktory umozliwi
przystąpienie do egzaminu dyplomowego w okresie do 3 miesięcy od daty zakończenia
wrześniowej sesji egzaminacyjnej. W takim przypadku, w roku akademickim 202112022,
ostateczny termin żożenia egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych przypada
na dzień 11 grudnia 2022 r., a na studiach niestacjonarnych - zostanie dostosowany do
terminu ostatniego Ąazdu.

4, Student, który nie zaliczył seminarium dyplomowego do końca zajęów semestrze letnim,
a obowiązujący go program studiow nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej, ma
prawo wnioskowac do Dziekana Wydziału o warunek krótkoterminowy, na zasadach
określonych w § 30 ust. 8 regulaminu studiów, zzastrzeźeniem, że niewykonanie tego
warunku w wyznaczonym terminie powoduje skierowanie na powtarzanie semestru lub
skreślenie z listy studentow, bez możliwości udzielenia warunku długoterminowego.



W tym przypadku egzamin dyplomowy musi zostaó przeprowadzony w okresie do 3
miesięcy od daty zakonczenia zajęć w semestrze letnim (w roku akademickim 202112022

na studiach stacjonarnych - do dnia 20 września 2022 r,, na studiach niestacjonarnych -
w terminie dostosowanym do terminu ostatniego Ąazdu), a warunek krótkoterminowy,

o ktorym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi byc wyznaczony w odpowiednim
term i n ie, poprzedzaiącym wyzn aczony term in egzam i n u dyplomowego.

5, Wnioski o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej lub wnioski o udzielenie
warunku krótkoterminowego z seminarium dyplomowego, muszą byó złożone
niezwłocznie po zakończeniu zajęc w semestrze letnim.
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