ZARZĄDZENIE NR 3
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022
na Wydziale Psychologii
Na podstawie § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2, pkt 3) Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 441 Senatu UW
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i w związku z
postanowieniem nr 1 Rektora UW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia
organizacji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor
UW z 2021 r., poz. 18), zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się szczegółową organizację roku akademickiego 2021/2022
na Wydziale Psychologii, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kierownik Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Załącznik
do zarządzenia nr 3 Kierownika Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii z
dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku
akademickiego 2021/2022 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
NA WYDZIALE PSYCHOLOGII
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2021 – 20.02.2022
zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02.10.2021
SEMESTR LETNI 21.02.2022 – 30.09.2022
zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 21.02.2022
1) Szczegółowa organizacja zapisów na zajęcia na kierunku Psychologia
(jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w języku
polskim)
• Targi tutorów/ promotorów - 12.04.2021-16.04.2021
• Okres wyborów tutorów/promotorów 12.04.2021 - 31.09.2021
• I tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem
10.05.2021 - 12.05.2021 - 1 seria zapisów
• Decyzje kierowników specjalizacji o przedłużeniu/zakończeniu naboru
14.05.2021 - 17.05.2021
• I tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem
20.05.2021 - 23.05.2021
• Decyzje kierowników specjalizacji i zakończenie naboru
25.05.2021 - 26.05.2021
Zapisy na zajęcia semestru zimowego. Przedmioty dedykowane dla lat II-V
• Seria “0” - bloki zajęć obligatoryjnych
27.05.2021-28.05.2021 - seria z dedykacją
• I seria zapisów
1.06.2021-15.06.2021
obligatoryjne - seria z dedykacją
2

specjalizacyjne - rejestracje na kursy specjalizacji z dedykacją - wyłącznie dla
studentów danej specjalizacji
• II seria zapisów
18.06.2021-30.06.2021
specjalizacyjne - rejestracja z dedykacją - wyłącznie dla studentów specjalizacji
ogólnej
• III seria zapisów
3.09.2021-12.09.2021
• IV seria zapisów
18.09.2021-22.10.2021
wypisywanie z zajęć będzie możliwe do 15.10.2021
• Kasowanie kursów 18.10.2021
Zapisy na zajęcia semestru zimowego. Przedmioty dedykowane dla I roku
• Szkolenie dla studentów I roku 1.09.2021 (zdalne)
• seria “0” bloki
3.09.2021-5.09.2021 (seria dedykowana)
• I seria zapisów
9.09.2021-12.09.2021 (seria dedykowana)
• II seria zapisów
17.09.2021-22.10.2021
wypisywanie z zajęć będzie możliwe do 15.10.2021
Zapisy na zajęcia semestru letniego
• seria “0” - bloki zajęć obligatoryjnych
26.11.2021 - 28.11.2021 - seria z dedykacją
• I seria zapisów
3.12.2021-14.12.2021
w tym obligatoryjne - seria z dedykacją
w tym specjalizacyjne - rejestracje na kursy specjalizacji z dedykacją - wyłącznie dla
studentów danej specjalizacji
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• II seria zapisów
17.12.2021-9.01.2022
w tym specjalizacyjne - rejestracja z dedykacją - wyłącznie dla studentów
specjalizacji ogólnej
• III seria zapisów
14.01.2022-23.01.2022
• IV seria zapisów
28.01.2022-11.03.2022
wypisywanie z zajęć będzie możliwe do 6.03.2022
• Kasowanie kursów - 7.03.2022
• Inne ważne terminy
• Rejestracja na przedmioty WISP: semestr zimowy 28-30.09.2021
semestr letni 8-10.02.2022
2) Szczegółowa organizacja zapisów na zajęcia na kierunku Psychologia –
WISP
Zapisy na specjalizacje (III rok): 05.05.2022-09.05.2022
Zapisy na zajęcia semestru zimowego roku 2021/2022
• I seria I tury zapisów na kursy 08.06.2021-14.06.2021 – obowiązywać będzie
ograniczenie zapisów na zajęcia fakultatywne do maksymalnie dwóch zajęć, studenci
mogą się zapisywać i wypisywać z zajęć
• II seria I tury zapisów na kursy 17.06.2021-22.06.2021 – w tej i kolejnych seriach
nie obowiązuje już ograniczenie zapisów na zajęcia, studenci mogą się zapisywać i
wypisywać z zajęć
• I seria II tury zapisów na kursy 14.09.2021-17.09.2021 – studenci mogą się
zapisywać i wypisywać z zajęć
• II seria II tury zapisów na kursy 21.09.2021-23.09.2021 – można się tylko dopisać
do zajęć, nie można się z nich wypisać
Zapisy na zajęcia semestru letniego roku 2021/2022
• I seria I tury zapisów na kursy 07.12.2021-10.12.2021 – obowiązywać będzie
ograniczenie zapisów na zajęcia fakultatywne do maksymalnie dwóch zajęć, studenci
mogą się zapisywać i wypisywać z zajęć

4

• II seria I tury zapisów na kursy 14.12.2021-17.12.2021 – w tej i kolejnych seriach
nie obowiązuje już ograniczenie zapisów na zajęcia, studenci mogą się zapisywać i
wypisywać z zajęć
• I seria II tury zapisów na kursy 25.01.2022-28.01.2022 - studenci mogą się
zapisywać i wypisywać z zajęć
• II seria II tury zapisów na kursy 01.02.2022-03.02.2022 - można się tylko dopisać
do zajęć, nie można się z nich wypisać

3) Szczegółowa organizacja zapisów na zajęcia na kierunku Cognitive
Science
Zapisy na zajęcia semestru zimowego
• I seria - kursy obligatoryjne II rok, fakultety programu Cognitive Science
18.06.2021-30.06.2021
• II seria - kursy obligatoryjne I i II rok, fakultety programu Cognitive Science
3.09.2021-5.09.2021
• III seria - kursy fakultatywne Wydziału Psychologii
12.09.2021-15.09.2021
• IV seria - kursy obligatoryjne I i II rok oraz fakultety programu Cognitive Science
20.09.2021-30.09.2021
Zapisy na zajęcia semestru letniego
• I seria - kursy obligatoryjne I i II rok, fakultety programu Cognitive Science
3.12.2021-10.12.2021
• I seria - kursy obligatoryjne I i II rok, fakultety programu Cognitive Science
17.12.2021-31.12.2021
• II seria - kursy fakultatywne Wydziału Psychologii
14.01.2022-18.01.2022
• IV seria - kursy obligatoryjne I i II rok, fakultety programu Cognitive Science
21.01.2022-25.02.2022
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4) Szczegółowa organizacja zapisów na zajęcia na kierunku Stosowana
Psychologia Zwierząt
Studenci zostaną zapisani na zajęcia obligatoryjne prowadzone na Wydziale
Psychologii przez sekcję studencką.
• Rejestracja na specjalizacje
1.06.2021-10.06.2021
• Wybór promotorów pracy licencjackiej
1.09.2021-19.09.2021
• Rejestracja na fakultety
10.09.2021-19.09.2021
Rejestracja na zajęcia oferowane przez inne jednostki UW (zajęcia
ogólnouniwersyteckie, językowe) wg harmonogramu centralnego.
• Weryfikacja siatki zajęć przez studenta: do 20.10.2021 r. w semestrze zimowym
do 14.02.2021 r. w semestrze letnim
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