Semestr letni roku akademickiego
2020/2021 - komunikat Rektor UŁ
https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/sz
czegoly/semestr-letni-2021-komunikatrektor-ul
Zimowa sesja egzaminacyjna:
https://www.biol.uni.lodz.pl/pl/kateg
orie/studenci/studia-i-i-ii-stopnia
Aktualności àHarmonogram zimowej
sesji egzaminacyjnej 2020/2021 infografika
Terminarz sesji
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczeg
oly/kalendarz-akademicki
Wnioski dla studenta:
https://www.biol.uni.lodz.pl/pl/conte
nt/wzory-podan

Tryb kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim nie ulegnie zmianie.
Dalej funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym, dydaktyka będzie
w znakomitej większości organizowana online, z wyjątkiem bardzo
niewielkiej liczby zajęć praktycznych, których nie sposób przeprowadzić
zdalnie.
Prof. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

19.10.2020 - 07.02.2021 - zaliczenia zajęć składowych np. ćwiczeń
08.02.2021 - 21.02.2021 - zimowa sesja egzaminacyjna
01.03.2021 - 07.03.2021 - zimowa sesja poprawkowa (drugi termin)
07.03.2021 - ostateczny termin wpisywania ocen do protokołu w systemie
USOS, zakończenie zimowego semestru
05.03.2021 - 10.03.2021 - składanie przez studentów wniosków
dotyczących: warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru,
realizacji przedmiotów objętych planem wyższego semestru

Terminarz semestru letniego
https://baw.uni.lodz.pl/423lista/d/31762/5/?reporef=%2F%3Fsear
chglobal%3Dzarz%25c4%2585dzenie%2
Bnr%2B154

Podziału roku akademickiego 2020/2021 dostępny w zarządzeniu nr 154
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r.

Rejestracja na wykłady monograficzne
http://biol.uni.lodz.pl/pl/content/wykl
ady-monograficzne

Rejestracja jest obowiązkowa dla studentów, którzy zgodnie z planem
studiów mają przedmiot do zrealizowania.
I tura rejestracji w terminie 10.02 - 12.02.2021 r.
II tura zostanie ustalona po opublikowaniu planów zajęć

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane
http://biol.uni.lodz.pl/pl/content/zapi
sy-na-zajecia-ogolnouczelniane-wsemestrze-letnim-20202021
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly
/zajecia-ogolnouczelniane

Rejestracja jest obowiązkowa dla studentów, którzy zgodnie z planem
studiów mają przedmiot do zrealizowania.
Rejestracja w terminie: zmiana terminu 01.03 02.03 - 15.03.2021 r.
Ważne: Studenci kierunku ochrona środowiska mogą wybrać przedmiot
ogólnouczelniany z całej dostępnej puli zajęć.
Studenci pozostałych kierunków wybierają przedmiot z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznym.

Plany
https://www.biol.uni.lodz.pl/pl/kateg
orie/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-planzajec

Przewidywany termin opublikowania planów na stronie: 22 lutego 2021 r.
Plany zajęć realizowane w semestrze letnim 2020/2021 i podział na grupy
mogą ulec zmianom. Prosimy o śledzenie modyfikacji na stronie.

Praktyki
https://www.biol.uni.lodz.pl/pl/conte
nt/praktyki

Spotkania z opiekunami praktyk będą organizowane na początku
semestru letniego.
Kontakt z Opiekunami Praktyk:
https://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/opiekunowie-praktyk
Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietowej ocenie zajęć prowadzonych
w semestrze zimowym. Za pośrednictwem ankiety elektronicznej
w systemie USOS można przekazać swoje opinie. Badanie jest w pełni
anonimowe a wykładowca nie ma dostępu do danych studentów, którzy
wzięli w nim udział. Ankietę można wypełnić do 14 lutego 2021 r.
korzystając z indywidualnego hasła dostępu.

Elektroniczna ocena - ankiety zajęć
https://www.biol.uni.lodz.pl/pl/conte
nt/ankietowa-ocena-zajec-w-systemieusos

Zajęcia z wychowania fizycznego
w semestrze letnim 2020/2021
www.swfis.uni.lodz.pl

Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 będą
odbywały się zdalnie. Student zapisuje się na zajęcia samodzielnie.
Zapisy na zajęcia odbędą się drogą rejestracji żetonowej na USOSweb.
Zajęcia nie odbywają się w czasie rzeczywistym. Student musi wybrać
tylko rodzaj zajęć i prowadzącego. Zapisy planowane są na przełomie
lutego i marca. Instrukcja rejestracji zostanie zamieszczona na stronie
www.swfis.uni.lodz.pl

