
PRZEPISYWANIE OCEN z ZAJĘĆ 
w semestrze zimowym 2018/2019   

 

WAŻNE !  
 

 Przepisania ocen z zajęć na semestr zimowy 2018/2019 można dokonać   od 15.10.2018 do 17.12.2018 

 Do przepisania oceny z zajęć uprawnieni są wyłącznie:  

 studenci, którzy rozpoczęli naukę języków na PW  w sem. zimowym 2015/2016 lub wcześniej,  

 studenci rozpoczynający  naukę języków  od sem. letniego 2015/2016 lub później, który spełniają jeden z poniższych warunków: 

 student zaliczył część lub wszystkie wymagane godziny np. studiując na innym wydziale PW lub na innej uczelni, ale uzyskane w ten sposób punkty 
ECTS nie zostały wykorzystane do ukończenia studiów I-szego stopnia (np. z powodu rezygnacji ze studiów, skreślenia, zmiany wydziału, zmiany 
kierunku itp.). Takie oceny mogą zostać przepisane po przedstawieniu zaświadczenia z Dziekanatu, że dana osoba nie jest już studentem wydziału 
lub kierunku, Z KTÓREGO ocena ma być przepisana.   

 student zaliczył odpowiednią liczbę godzin języka obcego biorąc udział w programie Erasmus lub innym programie wymiany zagranicznej. 
 

 

 

OCENY JEŚLI STUDENT SPEŁNIA WARUNKI PODANE POWYŻEJ JAK PRZEPISAĆ? 
 

OCENY  z zajęć 
zaliczonych  

NA PW 
 

PRZED 

Egzaminem B2 

 Ocenę można przepisać, jednak sugerujemy wykorzystanie przysługujących dodatkowych 
godzin na przygotowanie do Egzaminu B2. 
 

Te oceny wpisują Kierownik  
i  Z-cy Kierownika SJO   
 
Terminy dyżurów Kierownictwa SJO, na 
których można dokonać przepisania  
oceny,  podane są poniżej oraz  na 
stronie www.sjo.pw.edu.pl 

OCENY z zajęć 
zaliczonych  
POZA PW 

Decyzję o przepisaniu ocen i zaliczeniu godzin podejmuje wyłącznie Kierownictwo SJO.  Stosujemy kryteria jak dla zajęć 
zaliczonych na PW.   

Oceny ze studiów  
niestacjonarnych  

na stacjonarne  
Decyzja jest podejmowana osobno w każdej sytuacji. 

Oceny ze studiów  
stacjonarnych  

na niestacjonarne 
Decyzja jest podejmowana osobno w każdej sytuacji. 

Te oceny wpisuje tylko  
Kierownik Zespołu ds. Studiów 
Niestacjonarnych  

Oceny na studia 
anglojęzyczne 

Decyzja jest podejmowana osobno w każdej sytuacji. 
Te oceny wpisuje tylko Pełnomocnik  
ds. Studiów Anglojęzycznych 

 
 

 

 

http://www.sjo.pw.edu.pl/


GDZIE I KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ -  Semestr zimowy 2018/2019  
 

 

KIEROWNIK SJO mgr Lucyna Skwarko 
wtorek               w godz. 12:00 -13:00  
środa                  w godz.  12:00-13:00 

Gmach Główny PW pok 418 

ZASTĘPCY KIEROWNIKA SJO 

mgr Piotr Czarnecki 
poniedziałek      w godz. 14:30 - 15:30  
środa                   w godz. 14:30 - 15:30 

mgr Mirosława Anna Wojtaś 
wtorek                w godz. 11:00 - 12:00  
środa                   w godz. 12:30 - 13:30 

 

KIEROWNIK ZESPOŁU ds. 
STUDIÓW 
NIESTACJONARNYCH 

mgr Iwona Kucharzyszyn 

06.10; 07.10; 27.10; 17.11 - w godz. 09:00-10:00;  
24.11; 08.12;  15.12- w godz. 09:00-10:00; 
12.01 -  w godz. 10:00 – 11:30 

 
06.10; 07.10; 27.1  w godz. 07:30-9:15 
18.11; 16.12;   w  godz. 10:00 - 11:30 
19.01 - w godz.09:00-10:00 
28.10; 25.11; 09.12; 13.01 – w godz. 11:45-13:00 

Gmach SiMR, ul Narbutta 84, pok. 4.6  

 

Główny PW pok.405/1 

 

 

PEŁNOMOCNIK KIEROWNIKA 
SJO ds. ST. ANGLOJĘZYCZNYCH 

mgr Joanna Kożuchowska piątek  w godz. 11:15-12:00 Gmach Główny, pok. 424 

 


