II.ORGANIZACJA STUDIÓW
§7
1.Rok akademicki trwa od l października do 30 września następnego rok kalendarzowego
i składa się z dwóch semestrów - zimowego i letniego.
2.Każdy semestr obejmuje: okres zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne ,
wakacje oraz przewidziane planem studiów praktyki i inne zajęcia.
3. Szczegółową organizacji roku akademickiego ustala rektor i podaje do wiadomości
co najmniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem.
4. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć dydaktycznych.
§8
1. Studia odbywane są wg planów i programów nauczania ustalonych w Politechnice
Poznańskiej, w trybie określonym w ustawie o szkolnictwie wyższym i statucie Uczelni.
2. Dziekanaty udostępniają studentom plany i programy studiów poszczególnych kierunków,
specjalności i profili dyplomowania oraz informują o liczbie punktów przyporządkowanych
poszczególnym przedmiotom w danym semestrze.
§9
1. Dziekan podaje do wiadomości studentom co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem
semestru szczegółowy plan i rozkład zajęć, korzystając w tym celu z gablot wydziałowych.
2. Dziekan, w sposób określony w ust.1, podaje do wiadomości studentom wzór wpisu do
indeksu oraz wykaz obowiązujących w danym semestrze zaliczeń, egzaminów, praktyk
i innych obowiązków dydaktycznych. Wykaz obowiązujących w danym semestrze
egzaminów dziekan ogłasza w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru, natomiast wzór
wpisu do indeksu - nie później niż miesiąc przed końcem semestru. Studenci są
zobowiązani wypełnić indeksy zgodnie z podanym wzorem.
§ 10
1. Dziekan, po uzgodnieniu z kierownikami zainteresowanych jednostek organizacyjnych,
dokonuje podziału studentów na specjalności i profile dyplomowania. Przy podziale
tym bierze się pod uwagę zainteresowania studenta oraz możliwości Politechniki
Poznańskiej. Pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ważoną uzyskanych ocen.
2. Podział o którym mowa w ust. 1, winien być zakończony przed upływem semestru
poprzedzającego semestr, na którym zgodnie z planem studiów prowadzone są
zajęcia w grupach specjalności lub profilu dyplomowania.
§11
1. Dziekan, w celu usprawnienia procesu kształcenia, może, po zasięgnięciu opinii organu
samorządu studenckiego, powołać opiekunów lat studiów, grup studenckich, specjalności
i profili dyplomowania, praktyk oraz domów studenckich.
2. Dziekan, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, ustala zakres i formy pracy
opiekunów oraz kontroluje i ocenia ich działalność.
§12
Studia eksternistyczne, polegające na przystępowaniu do zaliczeń i egzaminów bez
uczęszczania na zajęcia dydaktyczne prowadzone w Politechnice Poznańskiej, nic są
związane terminami szczegółowej organizacji roku akademickiego, o której mowa
w § 7 ust. 3.

