Komunikat Nr 11/2020
Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 21 maja 2020 r.
wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
w Politechnice Łódzkiej

Zmiana w organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Politechnice Łódzkiej
roku

akademickiego

2019/2020

zmianie ulegają̨ terminy sesji

1.

W semestrze letnim
egzaminacyjnej.

2.

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zmianie ulegają̨ terminy obligatoryjne.

3.

Dopuszcza się̨ możliwość́ przeprowadzania semestralnych zaliczeń i egzaminów w okresie zajęć
dydaktycznych po uzgodnieniu terminu z zainteresowanymi studentami lub uczestnikami studiów
doktoranckich.

4.

Dopuszcza się̨ możliwość przeprowadzania semestralnych zaliczeń i egzaminów w okresie
wakacji letnich po uzgodnieniu terminu z zainteresowanymi studentami lub uczestnikami studiów
doktoranckich.

5.

Dopuszcza się prowadzenie uzupełniających zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie
bezpośredniego udziału określonych grup studentów lub doktorantów w okresie drugiej części
letniej sesji egzaminacyjnej.

6.

Organizację semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i terminy obligatoryjne określają̨
załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego komunikatu.

7.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 r.

Rektor
Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
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Załącznik nr 1
do Komunikatu Nr 11/2020
Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 21 maja 2020 r.

Rozkład semestru letniego roku akademickiego 2019/2020
Semestr letni roku akademickiego rozpoczyna się 2 marca 2020 r. i kończy się 30 września 2020 r.
Semestr letni
02.03.2020 r. – 30.09.2020 r.
Okres zajęć 02.03.2020 r. – 23.06.2020 r.
Ferie wiosenne 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Letnia sesja egzaminacyjna
24.06.2020 r. – 12.07.2020 r.
31.08.2020 r. – 24.09.2020 r.
Wakacje letnie
13.07.2020 r. – 30.08.2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
12.06.2020 r.;
od 25.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od
semestru letniego – 31.03.2020 r.
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim – 16.09.2020 r.
Uwagi:
- w dniu 10.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek
- w dniu 22.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek
- w dniu 23.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek
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Załącznik nr 2
do Komunikatu Nr 11/2020
Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 21 maja 2020 r.

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych
w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

I

07-08.03.2020

II

14-15.03.2020

III

28-29.03.2020

IV

04-05.04.2020

V

18-19.04.2020

VI

25-26.04.2020

VII

09-10.05.2020

VIII

23-24.05.2020

IX

06-07.06.2020

X

20-21.06.2020
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Załącznik nr 3
do Komunikatu Nr 11/2020
Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 21 maja 2020 r.

Terminy obligatoryjne
obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim
roku akademickiego 2019/2020
OKRES ZAJĘĆ
02.03.2020 r. – 23.06.2020 r.
LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA
24.06.2020 r. – 12.07.2020 r. i 31.08.2020 r. – 24.09.2020 r.
WAKACJE LETNIE
13.07.2020 r. – 30.08.2020 r.
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od
semestru letniego – 31.03.2020 r.
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim
16.09.2020 r.
25.09.2020 r. – godz.24:00

Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN
zostaje zablokowany

25.09.2020 r. – godz. 10:01

Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system
ZSID

25.09.2020 r. – godz. 10:01

Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen
wprowadzane w dziekanatach.
Drukowanie protokołów przez nauczycieli

29:09.2020 r. – godz. 12:00

Koniec sprawdzania ocen
i wprowadzania zmian ocen w ZSID

29.09.2020 r. – godz. 14:00

Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów
lub akceptacji zmian w protokołach

30.09.2020 r. – godz. 9:00

Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i podjęcie
decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć
studentów

od 1.10.2020 r. – godz. 8:00

Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów.
Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez
prodziekanów.
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