PODSTWOWE INFORMCJE DLA STUDENTA

1.

We wtorki dla studentów wszystkich kierunków na każdym stopniu w godz. 12.15-13.00 obowiązuje wolna od zajęć dydaktycznych godzina na
Wydziale Mechanicznym, podczas której organizowane są m.in. spotkania z Dziekanami, Wydziałową Radą Samorządu, spotkania w sprawie praktyk,
szkolenia i spotkania z firmami,

2.

Oznaczenia audytoriów: budynek / nr sali, przykład A20 / 4M11 – budynek A20 sala 4M11,

3.

Oznaczenia tygodni t.1-8 lub t.9-15 tzn. np. zajęcia będą odbywały się w tygodniach od 1 do 8 ( I poł. semestru), t.9-15 w tygodniach od 9- do 15
( druga połowa semestru),

4.

Oznaczenie:

PPiKI ć /lA18/117 // t.9-15A18/222 – zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń w aud. A18 117, dopiero od 9go tygodnia studenci przechodzą do
laboratorium A18 222
METROLOGIA
l B13/26,28/ t.9-15 A20/11L - zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń w aud. B13/26,28, dopiero od 9go tygodnia studenci przechodzą do
laboratorium A20/11L
5.

Informacja dotycząca map umieszczonych poniżej - aplikacji na telefon nazywa się „Kampus Politechniki Łódzkiej”

6.

Oznaczenia x1/x2 – x1 tydzień nie/parzysty- patrz tabela

ROK AKADEMICKI PŁ
SEMESTR ZIMOWY 2017 2018
SEMESTR ZIMOWY
28.09.2017r. – 18.02.2018r
okres zajęć
28.09.2017 r. – 23.01.2018 r
Przerwa świąteczna 22.12.2017 r. – 02.01.2018 r

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
24.01.2018 r. – 04.02.2018 r
12.02.2018 r. – 18.02.2018 r

WAKACJE ZIMOWE
05.02.2018 r. – 11.02.2018 r
Przerwa międzysemestralna
19.02.2018 r. - 25.02.2018r
UWAGA :
w dniu 02.11.2017 r. zajęcia realizowane wg planu na środę

19.02.2018 – godz.21.00

Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN.
Terminal ZTN zostaje zablokowany.

20.02.2018 – godz. 8.00

Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez
system ZSID
Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen
wprowadzane w dziekanatach.

od 20.02.2018 – godz.10.00

------------------------------------------------Drukowanie protokołów przez nauczycieli
21.02.2018 – godz.15.00

Koniec sprawdzania ocen i
wprowadzania zmian ocen w ZSID

22.02.2018 – godz.10.00

Ostateczny termin dostarczenia protokołów do
dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach

22.02.2018 – godz.10.01

Podjęcie decyzji automatycznych i wydruk kart
egzaminacyjnych

od 23.02.2018 – godz.8.30

Podejmowanie innych decyzji przez prodziekanów,
podpisywanie kart egzaminacyjnych

Mapa „poszukiwaczy” audytoriów:
1M... w budynku A22a (część w której znajduje się Dziekanat Wydziału Mechanicznego)
2M... w budynku A22b (część w której znajduje się portiernia)
4M... w budynku A20,
5M... w budynku A19,
A18…w budynku „Fabryka Inżynierów”
B13 Instytut Maszyn Przepływowych I10 Campus B PŁ”
B9 sala F8w (tzw. Lodex) adres Wólczańska 215
B14 (tzw. Nowa Fizyka wejście od Wólczańskiej 215) środa sala 0.8 tzw. minor aula zaś piątek sala lab 1.07

Lokalizacja budynków „A…”

Lokalizacja budynku B13 Instytut Maszyn Przepływowych I10 Campus B PŁ, ul. Wólczańska 219/223

OPRACOWANIE: dr inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, mgr inż. arch. Agata Glinkowska, mgr inż. arch. Rafał Szrajber, mgr inż. arch. Paweł Witczak, Maciej Urbaniak
Aktualizacje modelu i mapy: dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, dr inż. arch. Agata Glinkowska

