Semestr 7 dyplomowy – studia stacjonarne I stopnia – 10 tygodni Wydział Mechaniczny
Okres zajęć dydaktycznych Przerwy świąteczne
i okolicznościowe
1.10 – 2.10.2019 r.
3.10.2019 r.
4.10 – 30.10.2019 r.
31.10 – 3.11. 2019 r.
4.11 – 10.11.2019 r.
11.11.2019 r.
12.11 – 13.12.2019 r.
23.12.2019 r. – 6.01.2020 r.

Sesja egzaminacyjna

Egzaminy dyplomowe

14.12 – 22.12.2019 r.
7.01 – 12. 01.2020 r.
Poprawkowa:
13.01 – 26.01.2020 r.

13.01 – 23.02.2020 r.

Do dnia 13.12.2019 r. – przekazanie do dziekanatu przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej
przez studenta. (W sytuacji gdy temat pracy został zmieniony w stosunku do złożonej deklaracji wyboru pracy dyplomowej –
dotyczy weryfikacji tematu)
Do dnia 07.02.2020 r. - planowany termin egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II
stopnia
26.01.2020 r. – ostateczna data zaliczenia semestru zimowego
14.02.2020 r. godz. 10.00- ostateczny termin dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu
dyplomowego
Od 27.01 do 18.02.2020 r. – ostateczny termin złożenia wniosków o rejestrację na semestr / skreślenie z listy studentów.
Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach
zgodnych z Regulaminem studiów. ( nie zaliczenie semestru zimowego – powtarzanie semestru zimowego)
23.02.2020 r. – planowy termin ukończenia studiów - zakończenie semestru.
Ustala się, że pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 1 października 2019 r.)
oraz pierwszy tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 24 lutego 2020 r.) są tygodniami
nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

Semestr 3 dyplomowy – studia niestacjonarne II stopnia – 10 tygodni
Okres zajęć dydaktycznych Przerwy świąteczne
i okolicznościowe
1.10 – 2.10.2019 r.
3.10.2019 r.
4.10 – 30.10.2019 r.
31.10 – 3.11.2019 r.
4.11 – 10.11.2019 r.
11.11.2019 r.
12.11 – 15.12.2019 r.
23.12.2019 r. – 6.01.2020 r.

Sesja egzaminacyjna

Egzaminy dyplomowe

16.12 – 22.12. 2019 r.
7.01. – 12. 01. 2020 r.
Poprawkowa:
13.01 – 26.01. 2020 r.

13.01 – 23.02. 2020 r.

Do dnia 16.12.2019 r. – przekazanie do dziekanatu przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej
przez studenta. (W sytuacji gdy temat pracy został zmieniony w stosunku do złożonej deklaracji wyboru pracy dyplomowej –
dotyczy weryfikacji tematu)
26.01.2020 r. – ostateczna data zaliczenia semestru zimowego
14.02.2020 r. godz. 10.00- ostateczny termin dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu
dyplomowego
Od 27.01 do 18.02. 2020 r. – ostateczny termin złożenia wniosków o rejestrację na semestr / skreślenie z listy studentów.
Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach
zgodnych z Regulaminem studiów. ( nie zaliczenie semestru zimowego – powtarzanie semestru zimowego)
23.02. 2020 r. – planowy termin ukończenia studiów - zakończenie semestru.

Ustala się, że pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 1 października 2019 r.)
oraz pierwszy tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 24 lutego 2020 r.) są tygodniami
nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

Semestr 3 dyplomowy – studia stacjonarne II stopnia – 15 tygodni

Okres zajęć dydaktycznych Przerwy świąteczne
i okolicznościowe
24.02 – 23.03.2020 r.
24.03.2020 r.
25.03 – 08.04.2020 r.
09.04 – 14.04.2020 r.
15.04 – 28.04.2020 r.
29.04 – 03.05.2020 r.
04.05 – 14.05.2020 r.
15.05.2020 r.
16.05 – 30.05.2020 r.
31.05.2020 r.
01.06 – 10.06.2020 r.
11.06.2020 r.
12.06 – 16.06.2020 r.

Sesja egzaminacyjna

Egzaminy dyplomowe

17.06 – 30.06.2020 r.
Poprawkowa
01.09 – 14.09.2020 r.

17.06 – 30.06.2020 r.
07.09 – 30.09.2020 r.

Do dnia 16.06.2020 r. – przekazanie do dziekanatu przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej
przez studenta. (W sytuacji gdy temat pracy został zmieniony w stosunku do złożonej deklaracji wyboru pracy dyplomowej –
dotyczy weryfikacji tematu)
14.09.2020 r. – ostateczna data zaliczenia semestru letniego
15.09.2020 r. godz. 10.00- ostateczny termin dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu
dyplomowego
Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach
zgodnych z Regulaminem studiów. ( nie zaliczenie semestru letniego – powtarzanie semestru letniego)
15.09.2020 r. – ostateczny termin złożenia wniosków o rejestrację na semestr / skreślenie z listy studentów.
30.09.2020 r. – planowy termin ukończenia studiów - zakończenie semestru.
Ustala się, że pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 1 października 2019 r.)
oraz pierwszy tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 24 lutego 2020 r.) są tygodniami
nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

