REGULAMIN IFG
1. Zajęcia dydaktyczne ujęte w programie studiów są zajęciami obowiązkowymi, tzn. studenci są
zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach.
2. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia zwolnienie lekarskie lub „inn[e] wiarygodn[e] przyczyn[y]
uznan[e] przez prowadzącego zajęcia.” *Regulamin UŁ)
&12 „Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem
lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi wiarygodnymi
przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia.”
3. Usprawiedliwienie nieobecności następuje „niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności”.
Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby musi nastąpić w ciągu 7 dni od końcowej daty
zwolnienia lekarskiego. Prowadzący ustala „sposób i termin” zaliczenia nieobecności.
&12 „Usprawiedliwienie nieobecności u prowadzącego zajęcia powinno nastąpić niezwłocznie
po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Prowadzący zajęcia określa wówczas sposób i termin
wyrównania zaległości.”
Uwaga:
„Prowadzący zajęcia może odmówić prawa wyrównania zaległości spowodowanych
nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego rozkładem zajęć, w
szczególności jeśli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych zajęć.
O takich warunkach prowadzący powiadamia studentów na pierwszych zajęciach z danego
przedmiotu.”
4. Student traci automatycznie prawo do uzyskania zaliczenia, jeśli opuścił ponad 50% zajęć (8 zajęć z
28h, 5 zajęć z 15h) (wyłączając IOS i długoterminowe zwolnienia lekarskie (ponad dwa tygodnie).
5. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia przedmiotu prowadzący podaje na pierwszych zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu
Wszystkie przedmioty kończące się zaliczeniem są zaliczane na ocenę. Dotyczy to również zajęć,
które są częścią przedmiotu modułowego (proseminarium i wykład)
Warunki uzyskania zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru: praca/e pisemna/e, test/y,
aktywność na zajęciach. O możliwości, trybie i warunkach poprawy oceny niedostatecznej decyduje
prowadzący zajęcia.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu, student ma możliwość uzyskania tzw. warunku, tzn.
warunkowego wpisania na semestr następny pomimo oceny niedostatecznej z przedmiotu. Przedmiot
ten student zalicza w ciągu następnego semestru na warunkach ustalonych przez prowadzącego.
Obowiązuje jeden termin zaliczenia warunkowego!
W przypadku przedmiotu, który składa się z zajęć na zaliczenie i egzaminu (po wykładzie) ocena
niedostateczna z przedmiotu na zaliczenie oznacza ocenę niedostateczną z egzaminu (w pierwszym i
drugim terminie).
Z zaliczenia na zasadach warunku wyjęte są przedmioty objęte sekwencją. Przedmiot objęty sekwencją
nie może być zaliczany warunkowo, tzn. student musi powtarzać przedmiot.

Plagiat:
W przypadku stwierdzenia plagiatu pracy zaliczeniowej (lub innej formy zaliczenia) prowadzący może
zadecydować o powtórnym zaliczeniu. W innym przypadku wystawia ocenę niedostateczną. Kolejny
plagiat skutkuje wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

