
Sesja letnia 2020/2021 – informacje dla studentów  
 

1. W związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra 

Edukacji i Nauki: 

• zajęcia dydaktyczne w Gdańskiej Szkole Wyższej do końca semestru letniego odbywają się w formie 

zdalnej (platformy GSW: ClickMeeting i Moodle oraz poczta e-mail z wykładowcami); 

• egzaminy i zaliczenia w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2020/2021 także 
odbywają się w sposób zdalny. 

2. Wykładowcy powinni  ustalić i przekazać studentom informację o formie oraz terminie zaliczenia przedmiotu. 

Prosimy starostów grup o zgłaszanie do dziekanatu przypadków, w których nie zostało to ustalone. 

3. Podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2020/2021 trwa od 14.06.2021 r. do 04.07.2021 r.  

Dla ostatnich semestrów studiów sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu 

dydaktycznego. 

Sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa: od 06.09.2021 r. do 30.09.2021 r.  

4. W tym semestrze – tak jak w poprzednim – wpisy będą dokonywane wyłącznie do protokołów zaliczenia przedmiotu 

oraz do kart okresowych osiągnięć studenta, z pominięciem indeksów. Prosimy jednak studentów, którzy mają indeksy 

w domu, o ich dostarczenie do dziekanatu. 

5. Karty okresowych osiągnięć (karty egzaminacyjne) oraz protokoły będą przygotowane dla wykładowców do wpisów od 

dnia 21.06.2021 r.  

Wpis do karty okresowych osiągnięć oraz do protokołu otrzymają wyłącznie osoby, które mają rozliczony poprzedni 

semestr (w całości lub warunkowo) oraz  uregulowały opłaty czesnego wymagane do dnia 15.06.2021 r. Terminowość 

zapłaty rat przypadających na kolejne miesiące będziemy monitorować po 15.06.2021 r. 

6. Studenci powinni ustalić z wykładowcą termin i sposób otrzymania wyników.  

7. Zaliczenia semestru i wpisania na semestr wyższy dokonuje dziekan na podstawie kompletnie uzupełnionej karty 

okresowych osiągnięć studenta. 

8. Zaliczony semestr oznacza, że student ma w indeksie oraz na karcie okresowych osiągnięć pieczęć zaliczenia 

semestru i wpisania na semestr wyższy wraz z podpisami dziekana. 

9. Osoby, które nie zaliczą wszystkich przedmiotów, bezwzględnie muszą zgłosić się do dziekanatu w terminie do 30 

września 2021 r. i napisać podanie o wpis warunkowy lub podanie o powtarzanie semestru (wpis warunkowy nie 

dotyczy ostatnich semestrów studiów). 


