Wrocław, dnia 23 maja 2018 r.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu letnia sesja egzaminacyjna trwa:
- od 1 czerwca do 15 czerwca 2018 r. ( I termin)
- sesja poprawkowa od 15 do 30 września 2018 r. (II termin)
- egzaminy komisyjne od 1 do 15 października 2018 r. (III termin)
1. Wszystkie zaliczenia przedmiotów (bez stopnia) powinny odbyć się w miarę
możliwości w dniach i godzinach zajęć obowiązującego planu, w tygodniu
poprzedzającym rozpoczęcie sesji.
2. Zaliczenia z oceną, oraz egzaminy powinny być realizowane podczas sesji
w terminie od 1 czerwca do 15 czerwca 2018 r.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie z danego przedmiotu
zaliczenia bez stopnia.
4. Termin zaliczenia ze stopniem z przedmiotu Dyrygentura - 01.06.2018 r. studenci studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia.
5. Zaliczenie ze stopniem z przedmiotu Fortepian odbędzie się w dniach
07.06.2018 o godzinie 9.00 w sali 201B – studenci kierunku: Kompozycja i teoria
muzyki, 8.06.2018 r. o godzinie 9.00 w sali 201B – studenci kierunku:
Dyrygentura.
6. Komisyjny przegląd prac studentów kompozycji odbędzie się w dniu 12.06. br.
o godz. 14.00 w sali 302 B rok I i II studia stacjonarne I stopnia oraz rok I studia
stacjonarne II stopnia.
7. Wszystkie warianty zaliczeń (zaliczenie, zaliczenie ze stopniem, komisyjne
zaliczenie ze stopniem, egzamin) realizowane są według obowiązujących
planów studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
8. Każdy prowadzący zajęcia jest zobowiązany do:
1) wpisania w programie VDO – Verbis Dean’s Office zaliczeń i ocen z danego
przedmiotu oraz dat ich uzyskania przez studentów,
2) złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich najpóźniej na 1 dzień od
dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej wypełnionych, wydrukowanych
z systemu VDO – Verbis Dean’s Office i podpisanych protokołów oddzielnie
dla egzaminów i zaliczeń prowadzonych na każdym wydziale i kierunku
studiów oraz dla każdego prowadzonego przez siebie przedmiotu.
9. Obowiązek złożenia protokołów dotyczy wszystkich prowadzących
zajęcia bez względu na formy zaliczenia przedmiotów.
10. Wynik zaliczenia lub egzaminu odnotowywany jest przez zaliczającego
przedmiot jedynie w protokole zaliczenia przedmiotu zgodnie z obowiązującym
Regulaminem Studiów.
11. W przypadku przeprowadzenia egzaminu poprawkowego(II termin) i egzaminu
komisyjnego sporządza się odrębne protokoły.
12. Złożenie protokołów zaliczenia przedmiotów w ustalonych terminach jest
obowiązkiem organizacyjnym osoby prowadzącej zajęcia.
13. Niezłożenie protokołów zaliczenia przedmiotów w ustalonych terminach stanowi
naruszenie obowiązków organizacyjnych osoby prowadzącej zajęcia i podlega
odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.
Życzę udanej sesji letniej,
Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Prof. Mieczysław Gawroński

