
Spotkanie ze studentami I roku

ŁÓDŹ 4.01.2022r. 



OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA

BHP , BIBLIOTECZNE, OBOWIAZKI I PRAWA STUDENTA – wszyscy 

powinni już mieć je zrobione. Narazie wpisane jest tylko Szkolenie BHP. Do 

końca semestru powinny być wpisane pozostałe szkolenia.

Proszę o sprawdzanie czy jest wpis „zal”. Gdyby nie było „zal”, a szkolenie 

zaliczaliście i była informacja zwrotna (w mailu lub na stronie szkolenia), że 

zaliczyliście  - proszę o informację  mailową do mnie (jeszcze przed 

zakończeniem sesji)

Bez zaliczenia tych 3 szkoleń będzie kłopot z rejestracją na semestr 2 !!!

Termin oddania orzeczenia lekarskiego – wszyscy powinni już 

dostarczyć orzeczenie lekarskie do dziekanatu. 



Dr inż. Barbara Niekraszewicz

Dziekanat - godziny przyjęć:

 Poniedziałek   10:00 – 12:00

 Czwartek 10:00 – 12:00  

barbara.niekraszewicz@p.lodz.pl

Dziekanat pracuje w godz. 11:00-14:00 

W środę dla Was nieczynny



Ważne terminy 

semestru zimowego

Semestr zimowy – do 27.02.2022r

Okres zajęć – do 31.01.2022r

07.01.2022 r. – dzień wolny od zajęć

UWAGA! Terminy egzaminów będą umieszczone na stronie wydziałowej na 2 tygodnie 

przed sesją  

Sesja zimowa – 1.02.2022r – 13.02.2022r

21.02.2022r – 27.02.2022r.

Wakacje zimowe – 14.02.2022r – 20.02.2022r

Semestr letni  – rozpoczęcie od 28.02.2022r

UWAGA! Plan zajęć będzie umieszczony na stronie wydziałowej najpóźniej na 3   

dni robocze przed rozpoczęciem semestru



1.03.2022r  godz. 12:00 – ostateczny termin wprowadzania ocen do ZTN, 

terminal ZTN zostaje zablokowany

od 1.03.2022r godz. 12:01 do 3.03.2022r godz. 12:00 – weryfikacja ocen 

przez studentów. Po tym czasie nie będzie możliwe wpisanie oceny do 

systemu, bo zostanie zablokowany.

W przypadku braku oceny – mail do Prowadzącego z prośbą o wpisanie 

oceny (imię.nazwisko@p.lodz.pl)  w wpisaniem w opcji DW mojego 

maila (koniecznie!) - informacja przychodzi również do mnie. 

4.03.2022r - godz. 09:00 - automatyczne rozliczenie semestru zimowego 

(automatyczna rejestracja wydziału) 

mailto:imię.nazwisko@p.lodz.pl


Rejestracja 

na semestr letni

❖Minimum punktów  - 15 ECTS

❖Rejestracja pełna – 30 ECTS

❖W przypadku < 15 ECTS – koniecznie (!) 

zgłosić się do mnie w terminie 28.02. 2022r–

3.03.3021r  - śledzić informacje na wydziałowej 

stronie internetowej, FB i na swoich skrzynkach 

mailowych

❖Niezaliczone przedmioty można nadrobić w 

semestrze letnim i w sesji letniej

❖Po semestrze letnim – 60 ECTS (minimum 

punktowe – 45 ECTS)



Pamiętajcie!

➢ Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wszystkich 

jego składowych (wykład, ćwiczenia, laboratorium) –

wpis dopiero po zaliczeniu wszystkich składowych

➢ Starajcie się poprawiać niezaliczone kolokwia cząstkowe 

na bieżąco (np. na konsultacjach)

➢ Bierzcie udział we wszystkich terminach zaliczeń 

wyznaczonych przez Prowadzącego

➢ Oddawajcie sprawozdania z laboratoriów czy prace 

zaliczeniowe (rysunki, obrazy, itp.) na bieżąco – nie 

czekajcie do końca sesji  czy semestru



➢ Zapisy na języki obce (już odbyły się on-line!!! – jeżeli ktoś 

jest jeszcze niezapisany to należy koniecznie 

skontaktować się z Centrum Językowym PŁ, bo nie 

pozwolą uczęszczać na moduł następny bez zaliczenia 

języka z semestru bieżącego. Koordynator naszego 

Wydziału w CJ PŁ to mgr Aleksandra Kaczmarek 

(aleksandra.kaczmarek@p.lodz.pl )

➢ W lutym pilnujcie zapisów na zajęcia z Wychowania 

Fizycznego (on-line!!!) – informacje na stronie internetowej 

Centrum Sportu PŁ

mailto:aleksandra.kaczmarek@p.lodz.pl


➢ Wzornictwo

– im wyższa średnia tym lepsze miejsce rankingowe 
przy wyborze specjalności w semestrze letnim, 

- w najbliższych dniach otrzymacie na maile ankietę 
wyboru przedmiotu obieralnego, który będzie 
realizowany w semestrze letnim z podanym terminem 
dostarczenia jej do dziekanatu. Bardzo proszę o 
dotrzymanie tego terminu. Jak wygląda przedmiot i 
czego na nim można się nauczyć, tego możecie 
dowiedzieć się w karcie przedmiotu na stronie „ECTS 
programy studiów PŁ” w zakładce Programy 
2021/2022/Wzornictwo/Studia I stopnia/Program 
rozpoczynający się dla naboru od roku akad. 2020/21



Przypominam, że w budynku BON (Biuro ds. Osób z

Niepełnosprawnościami) naprzeciwko naszego

Wydziału (przy ul. Żeromskiego 116, budynek A-30)

mieści się Akademickie Centrum Zaufania, które

współpracuje z terapeutą uzależnień, coachem,

psychologiem, zapewniając specjalistyczne wsparcie

edukacyjne i psychoprofilaktyczne. Jeżeli potrzebujecie

pomocy - tam ją otrzymacie.

Więcej na stronie wydziałowej i na stronie BON:

https://p.lodz.pl/arch/pl/akademickie-centrum-zaufania

https://p.lodz.pl/arch/pl/akademickie-centrum-zaufania


Życzę Wam zakończenia semestru z jak

najlepszymi wynikami i z jak największą liczbą punktów

ECTS – najlepiej z 30 ECTS.

Nawet jak nie będzie tych 30 ECTS to nie koniec

świata. Wszystko można nadrobić w semestrze letnim.

Na każdy kłopot znajdzie się sposób, ale trzeba

przyjść do mnie odpowiednio wcześnie.


