
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2020 – 17.02.2021 

zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02.10.2020 

 

SEMESTR LETNI 18.02.2021 – 30.09.2021 

zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 18.02.2021 

 

• Targi tutorów/ promotorów - 28.04.2020 

• Okres wyborów tutorów /promotorów 09.04.2020 - 30.09.2020 

 

• I tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 06.05.2020 - 07.05.2020 

• Decyzje kierowników specjalizacji o przedłużeniu/zakończeniu naboru 12.05.2020 - 

14.05.2020 

• II tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 15.05.2020 - 17.05.2020 

• Decyzje kierowników specjalizacji i zakończenie naboru 20.05.2019 - 21.05.2020 

 

Zapisy na zajęcia semestru zimowego roku 2019/2020 

• Seria „0” zapisy na przedmioty obligatoryjne przez bloki* 29.05.2020 - 31.05.2020 

• I seria zapisów na kursy* 05.06.2020 - 11.06.2020 

* 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. 

 

• II seria zapisów na kursy 12.06.2020 - 30.06.2020 

• III seria zapisów na kursy 11.09.2020 - 23.09.2020 

• Przerwa techniczna - kasowanie kursów, które nie uzyskały limitów 24.09.2020 



• IV seria zapisów na kursy 25.09.2020 - 29.09.2020 

• Okres składania podań o dopisanie do zajęć ze zgodą wykładowcy 02.10.202 - 

23.10.2020 

 

Zapisy na zajęcia semestru letniego roku 2020/2021 

• Seria „0” zapisy na przedmioty obligatoryjne przez bloki* 27.11.2020 - 29.11.2020 

• I seria zapisów na kursy* 04.12.2020 - 08.12.2020 

 

* 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. 

• II seria zapisów na kursy 9.12.2020 - 14.01.2021 

• Kasowanie kursów, które nie uzyskały limitów zapisów 09.01.2020 

• III seria zapisów na kursy 15.01.2021 - 17.02.2021 

• Okres składania podań o dopisanie do zajęć ze zgodą wykładowcy 18.02.2020 - 

11.03.2021 

 

 

Inne ważne terminy 

• Szkolenie dla studentów pierwszego roku psychologii 09.09.2020 


