
Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego I z dnia 15 marca 2006r.  
w sprawie nowego podziału sesji ciągłej - obowiązuje od roku akademickiego 2006/2007  
 

I SESJA CIĄGŁA  
 

Obejmuje I i II rok studiów i polega na tym , że student zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń ze 
wszystkich przedmiotów na danym roku studiów oraz zdaniu obowiązujących egzaminów  
Na I Roku obowiązkowo - zdać egzamin do 15.09.br.  
akademickiego z:  

1. BIOFIZYKI.  
2. BIOLOGII  
Student I roku może przejść na II rok studiów po uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz 
zdaniu egzaminów z biofizyki i biologii.  

UWAGA!  
Student, który nie zaliczył przedmiotów na I roku lub nie zdał egzaminu z Biofizyki i 
Biologii zostaje  
s k r e ś l o n y z listy studentów.  
Student, który nie zda egzaminów do końca I sesji ciągłej lub nie zaliczy przedmiotów II 
roku zostanie skierowany do powtarzania II roku studiów – odpłatnie.  

Student nie może przejść na III rok studiów nie mając zaliczonego I i II roku studiów 
oraz zdanych wszystkich egzaminów z I sesji ciągłej  

 
 

II SESJA CIĄGŁA  
 

Obejmuje III, IV i V rok studiów i polega na tym , że student zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń ze 
wszystkich przedmiotów na danym roku studiów oraz zdaniu obowiązujących egzaminów  
Na III Roku obowiązkowo - zdać egzamin do 15.09.br.  
akademickiego z:  

1. PATOFIZJOLOGII  
2. MIKROBIOLOGII  
Student III roku może przejść na IV rok studiów po uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz 

zdaniu egzaminów z patofizjologii i mikrobiologii  
UWAGA !  

Student, który nie zaliczył przedmiotów na III roku lub nie zdał egzaminu z 
patofizjologii i mikrobiologii zostaje skierowany do powtarzania III roku studiów odpłatnie  
Na IV Roku obowiązkowo - zdać egzamin do 15.09.br.  
akademickiego z:  
1.PATOMORFOLOGII  
2.FARMAKOLOGII  

Student IV roku może przejść na V rok studiów po uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz 
zdaniu egzaminów z patomorfologii i farmakologii.  
UWAGA !  

Student, który nie zaliczył przedmiotów z IV roku lub nie zdał egzaminu z 
patomorfologii i farmakologii zostaje skierowany do powtarzania IV roku studiów 
odpłatnie .  

Student, który nie zda egzaminów do końca II sesji ciągłej lub nie zaliczy 
przedmiotów z V roku zostanie skierowany do powtarzania V roku studiów – odpłatnie.  

Decyzję o powtarzaniu lub skreśleniu z listy studentów podejmuje Dziekan po 
zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego  
Dziekan  
Wydziału Lekarskiego I  
/-/ Prof. Dr hab. Władysław Manikowski  
 


