Warszawa, 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 1/2016
W oparciu o §4 ust. 6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (załącznik
do uchwały nr 351 Senatu UW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim – Monitor UW z 2015 r. poz. 71) Dziekan Wydziału
Psychologii postanawia co następuje:
1. Ustala się szczegółową organizację roku akademickiego 2016/2017 dla kierunków
Psychologia i Kognitywistyka II, stanowiącą załącznik do tego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1.
A. Szczegółowa organizacja roku akademickiego na Wydziale Psychologii (jednolite
studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim na kierunku
Psychologia; studia II stopnia stacjonarne na kierunku Kognitywistyka):
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2016 – 17.02.2017
1. Zajęcia dydaktyczne – 01.10.2016 – 22.12.2016
2. Wakacje zimowe – 23.12.2016 – 06.01.2017
3. Zajęcia dydaktyczne – 07.01.2017 – 27.01.2017
w tym 11.01.2016 – zajęcia jak w piątek
4. Sesja egzaminacyjna - 28.01.2017 – 10.02.2017
5. Przerwa międzysemestralna - 11.02.2017 – 17.02.2017
SEMESTR LETNI 18.02.2017 – 30.09.2017
1. Zajęcia dydaktyczne - 18.02.2017 – 12.04.2017
w tym 29.03.2016 – zajęcia jak w piątek
2. Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego - 03.03.2017 – 09.03.2017
3. Wakacje wiosenne – 13.04.2017 – 18.04.2017
4. Zajęcia dydaktyczne - 19.04.2017 – 11.05.2017
5. Dzień dziekański – 02.05.2017
6. Juwenalia – 12.05.2017 – 13.05.2017
7. Zajęcia dydaktyczne - 14.05.2017 – 08.06.2017
8. Sesja egzaminacyjna – 09.06.2017 – 02.07.2017
9. Wakacje letnie – 03.07.2017 – 30.09.2017
10. Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego - 29.08.2017 – 10.09.2017

B. Szczegółowa organizacja roku akademickiego na Wydziale Psychologii (jednolite
studia magisterskie stacjonarne w języku angielskim na kierunku Psychologia – WISP):
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2016 – 17.02.2017
6. Zajęcia dydaktyczne – 01.10.2016 – 22.12.2016
7. Wakacje zimowe – 23.12.2016 – 06.01.2017
8. Zajęcia dydaktyczne – 07.01.2017 – 27.01.2017

9. Sesja egzaminacyjna - 28.01.2017 – 10.02.2017
10. Przerwa międzysemestralna - 11.02.2017 – 17.02.2017
SEMESTR LETNI 18.02.2017 – 30.09.2017
11. Zajęcia dydaktyczne - 18.02.2017 – 12.04.2017
12. Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego - 03.03.2017 – 09.03.2017
13. Wakacje wiosenne – 13.04.2017 – 18.04.2017
14. Zajęcia dydaktyczne - 19.04.2017 – 11.05.2017
15. Dzień dziekański – 02.05.2017
16. Juwenalia – 12.05.2017 – 13.05.2017
17. Zajęcia dydaktyczne - 14.05.2017 – 08.06.2017
18. Sesja egzaminacyjna – 09.06.2017 – 02.07.2017
19. Wakacje letnie – 03.07.2017 – 30.09.2017
20. Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego - 28.08.2017 – 10.09.2017

C. Szczegółowa organizacja zapisów na zajęcia na kierunku Psychologia (jednolite
studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim)


Okres wyborów tutorów / promotorów 11.05.2016 - 30.09.2016



I tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 11.05.2016 - 18.05.2016



Decyzje kierowników specjalizacji o przedłużeniu/zakończeniu naboru 19.05.2016 24.05.2016



II tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 27.05.2016 - 31.05.2016



Decyzje kierowników specjalizacji i zakończenie naboru 01.06.2015 - 04.06.2015

Zapisy na semestr zimowy roku 2016/2017
 I seria I tury zapisów na kursy* 01.06.2016 - 12.06.2016
* W trakcie tej tury zapisów obowiązuje zastrzeżenie dotyczące zapisów na ćwiczenia
obligatoryjne - student dzienny może się zapisać tylko do grupy dla studentów dziennych, a
wieczorowy do grupy dla wieczorowych.


Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 13.06.2015 - 19.06.2015



II seria I tury zapisów na kursy 22.06.2015 - 30.06.2016



Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 01.07.2016 - 24.07.2016



I seria II tury zapisów na kursy 01.09.2016 - 11.09.2016



Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 12.09.2016 - 18.09.2016



Przerwa techniczna - kasowanie kursów które nie uzyskały limitów 19.09.2016



II seria II tury zapisów na kursy 22.09.2016 - 27.09.2016



Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 28.09.2016 - 30.09.2016



Okres składania podań o Dzikie Karty 01.10.2016 - 06.10.2016



Rozpatrywanie podań o Dzikie Karty 07.10.2016 - 10.10.2016



Zapisy przez Dzikie Karty 11.10.2016 - 17.10.2016



Zakończenie przyjmowania Dzikich kart przez Dziekanat do 21.10.2016

Zapisy na semestr letni roku 2016/2017

I seria I tury zapisów na kursy * 01.12.2016 - 11.12.2016
* W trakcie tej tury zapisów obowiązuje zastrzeżenie dotyczące zapisów na ćwiczenia
obligatoryjne - student dzienny może się zapisać tylko do grupy dla studentów dziennych, a
wieczorowy do grupy dla wieczorowych.


Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 12.12.2016 - 20.12.2016



II seria I tury zapisów na kursy 22.12.2016 - 30.12.2016



Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 31.12.2016 - 08.01.2017



Kasowanie kursów które nie uzyskały limitów zapisów 09.01.2017



I seria II tury zapisów na kursy 12.01.2017 - 24.01.2017



Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 25.01.2017 - 01.02.2017



II seria II tury zapisów na kursy 03.02.2017 - 07.02.2017



Przerwa techniczna – Selekcja zapisów 08.02.2017 - 12.02.2017



Okres składania podań o Dzikie Karty 13.02.2017 – 19.02.2017



Rozpatrywanie podań o Dzikie Karty 20.02.2017



Zapisy przez Dzikie Karty 21.02.2017 - 27.02.2017



Zakończenie przyjmowania Dzikich kart przez Dziekanat do 03.03.2017

Inne ważne terminy
Szkolenie dla studentów pierwszego roku psychologii 30.08.2016

D. Szczegółowa organizacja zapisów na zajęcia na kierunku Psychologia (jednolite
studia magisterskie stacjonarne w języku angielskim na kierunku Psychologia – WISP)
Zapisy na specjalizacje: student III roku najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie
pierwszej tury rejestracji na zajęcia IV roku zobowiązany jest złożyć w sekretariacie WISP
deklarację z wyborem specjalizacji (zgodnie z Zarządzeniem Dziekana).
Zapisy na semestr zimowy roku 2016/2017


I seria I tury zapisów na kursy 09.06.2016 - 15.06.2016 – obowiązywać będzie
ograniczenie wydawania żetonów na zajęcia fakultatywne do maksymalnie 8 for



II seria I tury zapisów na kursy 19.06.2015 - 30.06.2016 – w tej i kolejnych seriach nie
obowiązuje już ograniczenie wydawania żetonów



I seria II tury zapisów na kursy 12.09.2016 - 14.09.2016



II seria II tury zapisów na kursy 19.09.2016 - 20.09.2016

Zapisy na semestr letni roku 2016/2017


I seria I tury zapisów na kursy 08.12.2016 - 12.12.2016 – obowiązywać będzie
ograniczenie wydawania żetonów na zajęcia fakultatywne do maksymalnie 8



II seria I tury zapisów na kursy 15.12.2015 - 19.12.2016 – w tej i kolejnych seriach nie
obowiązuje już ograniczenie wydawania żetonów



I seria II tury zapisów na kursy 18.01.2017 - 24.01.2017



II seria II tury zapisów na kursy 30.01.2017 - 01.02.2017

E. Szczegółowa organizacja zapisów na zajęcia na kierunku Kognitywistyka II stopnia
na Wydziale Psychologii
Wybór ścieżki tematycznej: 22.12.2016 - 30.12.2016
Wybór promotora i pracowni badawczej: do 27.01.2017
Zapisy na zajęcia fakultatywne wspólnie z zapisami dla studentów psychologii, przy czym
pierwszeństwo w zapisach na dany kurs mają studenci właściwego kierunku.
W semestrze zimowym zapisy na zajęcia fakultatywne odbywają się jak zapisy dla studentów
pierwszego roku (czyli zaczynają się w II turze).

