
DYŻUR SESJA ZIMOWA 2018 – WPISY DO INDEKSÓW 
Dr Monika Kornaszewska-Polak 

31.01.2018 – środa – sala 204/2 lub 204/3 

9.00  1 st. / 3 rok (Psychopatologia + Psychoterapia oraz Helping) 

10.00  2 st. / 1 rok (Asystentura Wstęp) 

10.30  2 st. / 2 rok (Praca asystenta cz. II) 

11.00  2 st. / 1 rok Zaoczni (Asystentura Wstęp-zerówka) 

13.02.2018 – wtorek – sala 204/2 lub 204/3 

9.00  j.mgr teol.past+klerycy / 2 rok (P. rozwojowa i wychowawcza) 

10.00  2 st. / 1 rok Zaoczni (Asystentura Wstęp- 1 termin) 

10.30  j.mgr teol.past / 2 rok Zaoczni (P. rozwojowa i wychowawcza) 

 

UWAGI 

1) w wyznaczonym terminie do uzyskania podpisów proszeni są o obecność starości grup (+Ew. jedna 
osoba do pomocy). To powoduje, że cały proces wpisów trwa krótko. Reszta osób może poczekać na 
korytarzu po swój indeks. 

2) do indeksów będą wpisywane tylko OKM – oceny końcowe modułu. Gdy jest dwóch wykładowców 
prowadzących dany przedmiot, proszę o wpisanie dwóch nazwisk. W modułach  koordynowanych 
przeze mnie w celu uzyskania oceny końcowej będzie wyciągana średnia z wykładu i ćwiczeń (Ew. 
dodam punkty z wykładu i ćwiczeń, a oceny będę przyznawała wg sugestii załączonych w programie 
do przedmiotu). 

3) termin drugi dla testów/ czyli termin poprawkowy będzie wyznaczony stosownie do potrzeb dla 
danej grupy. Wówczas także wyznaczę termin wpisów dla poprawek z danego przedmiotu. Terminy 
te będą wyznaczone w sesji poprawkowej, która rozpoczyna się wraz z drugim semestrem. Dlatego 
wyznaczę je po ustaleniu planów na 2 semestr. 

4) W innych sprawach studenckich oraz w sytuacji, kiedy nie może student pojawić się w 
wyznaczonym dla grupy terminie, proszę o pojawienie się w terminie 31.01 po g. 11.30 lub w 
terminie 13.02 po g. 11.00. Można także napisać do mnie mail w przypadku pojawienia się jakiś 
trudności. 

5) w terminach 07.02 i 14.02 (dyżury w sesji) nie będzie mnie na uczelni; jedynie w terminach 
wyznaczonych powyżej. 

 

Pozdrawiam serdecznie, dr Monika Kornaszewska-Polak 
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