
Nazwa przedmiotu
forma 

egzaminu/zaliczenia
data egzaminu/zaliczenia

sem. 2

Informatyka I - wykład zdalna 05.06.2020, godz. 12:15 - 13:45

Informatyka I - laboratorium zdalna 04.06.2020, godz. 9:00 - 10:30

Obwody elektryczne II zdalna egzamin:18.06.2020, godz.16.00 -19.00

Matematyka zdalna egzamin: 22.06.2020 (poniedziałek) godz. 16.00-19.00

Metody numeryczne zdalna zaliczenie: 25.06.2020, godz.17.00 -19.00

Matrologia I zdalna egzamin 16.06.2020, godz. 18.00

Laboratorium fizyki zdalna zaliczenie na podst. odrobienia ćwiczeń lab. i sprawozdań do 30.06

sem. 4

Technika Wysokich Napięć zdalna egzamin 19 czerwiec 2020 godz. 12.00

Elektroenergetyka zdalna
egzamin 22.06.20 godz. 11.15

zaliczenie dodatkowe w sesji 02.09.2020 godz., 10.15

Elektroenergetyka zdalna
zaliczenie laboratorium :  16.06.2020 godz. 10.15 - 12:15 

termin poprawkowy: 02.09.2020        godz. 10.15 - 12:15 

Energoelektronika zdalna egzamin: 29.06.2020, godz. 11:00

Podstawy Automatyki zdalna Do końca czerwca 2020

Napęd Elektryczny zdalna Do końca czerwca 2020

Inżynieria elektryczna w transporcie zdalna  Zaliczenie w formie zdalnej 10.06.2020 r.

sem. 6

Programowanie mikrokontrolerów ARM zdalna Zaliczenie na podstawie sprawozdań, termin do 6.9.2020

Systemy Automatyki Przemysłowej zdalna Zaliczenie ćwiczeń 11.6.2020, zaliczenie laboratorium 15.6.2020. 

Techniki CAD w pracy inżyniera zdalna Zaliczenie zdalne: 29.06.2020, godzina od 13.15 do 15.00

Budynek inteligentny zdalna zaliczenie: 8.06.2020, godz. 18.00

Organizacja Pracy Inżynieria i Podstawy Normalizacji zdalna zaliczenie - 10 czerwca godzina 15.00 

Elektrownie konwencjonalne zdalna
9.06.2020 godz. 10:00-12:00 zaliczenie ćwiczeń online, 

15.06.2020 godz. 13:00-15:00 zaliczenie wykładu online.

Nazwa przedmiotu
forma 

egzaminu/zaliczenia
data egzaminu/zaliczenia

sem. 1 

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych zdalna zaliczenie ćwiczeń  termin podstawowy: 03.06.2020       godz 18:00-20:00    

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych zdalna egzamin 19 czerwiec, godz. 12.00

Inżynieria Wysokich Napięć zdalna
zaliczenie  12 czerwiec godz. 12.00, zmiana terminu na  22 czerwca godzina 15.00

18 wrzesień termin poprawkowy

Technologie wysokonapięciowe zdalna sprawozdanie przesyłane drogą elektroniczną

Prototypowanie wspomagane komputerowo zdalna Zaliczenie na podstawie sprawozdań i projektu, termin oddania do 5.7.2020

Modelowanie matematyczne w elektrodynamice zdalna 26.06.2020, godz.18.00 -20.00

Obwody elektryczne zdalna egzamin: 16.06.2020 godz. 15.00

Elektronika przemysłowa zdalna
Zaliczenie zdalne. 

Termin podstawowy: 30.06 godz. 18:00.

Systemy elektromechaniczne zdalna Egzamin zdalny -  termin 24.06.2020

Mikroprocesorowe układy sterowania zdalna sesja podstawowa: 05.07.2020, godz. 15:00 

Sem. 3

Projektowanie aplikacji komputerowych zdalna Zaliczenie zdalne. Termin 30.06.2020

Seminarium dyplomowe zdalna Zaliczenie w formie zdalnej 28.05.2020 r.

Energetyka i talematyka transportu zdalna Zaliczenie zdalne

Bad. i Ekspl.a Urządzeń E-en. (stacj i niestacjonarne) zdalna Zaliczenia  będą realizowane w trakcie zajęć

Harmonogram sesji egzaminacyjnej podstawowej w sem. letnim 2019/2020

od 16.06 do 05.07.2020 i od 31.08 do 06.09.2020

kier. Elektrotechnika - I stopnia stacjonarne

kier. Elektrotechnika - II stopnia stacjonarne


