
 

Kalendarz Wydziału Sztuki Mediów na rok akademicki 2017/2018 
 
                                                                                                                                         12.02.2018 – 31.09.2018 
  
TERMINY SESJA / DYPLOMY ZAJĘCIA / REKRUTACJA / RW 

12.02 - 30.05  zajęcia dydaktyczne 

26.02 (poniedziałek)  Spotkanie ze studentami stacjonarnymi 
g. 1500  i niestacjonarnymi g. 1630   

12-19.03  plener II roku st. – Dłużew 

29.03-03.04  przerwa świąteczna 

7 -20.05 
  

 przesyłanie formularzy i zdjęć drogą 
elektroniczną – I stopień st. 

21 - 22.05 (poniedziałek, 
wtorek) g. 1000 - 1400 

 przyjmowanie dokumentów i teczek – I 
stopień st. 

do 24.05 (czwartek) do g. 1400 składanie w Dziekanacie prac 
dyplomowych i kart gotowości – II 
stopień st. 

 

23.05 (środa) g. 1000  Komisja Teczkowa – I stopień st. 

25.05. (piątek)  przekazanie do DN list kandydatów 
dopuszczonych i niedopuszczonych do II 
etapu rekrutacji – I stopień st. 

29.05 (wtorek) g. 1500  opublikowanie list i wysyłanie decyzji  
do 2 etapu – I stopień st. 

4-10.06 sesja przedmiotów praktycznych  

do 05.06 (wtorek) do g. 1400 składanie w Dziekanacie prac 
dyplomowych i kart gotowości – I 
stopień st. 

 

6-7.06  wieszanie wystawy końcoworocznej 

do 7.06 (czwartek) do g. 1400 składanie w Dziekanacie prac 
dyplomowych i kart gotowości – I 
i II stopień niest. 

 

8.06 (piątek)  
                        

 otwarcie wystawy końcoworocznej  
Krakowskie Przedmieście  

8.06 (piątek) g. 1200      Rada Wydziału Sztuki  Mediów – 
przejście przez wystawę na Spokojnej 

8.06 (piątek)  g. 1800      Spokojna – święto Wydziału 

11-29.06 sesja przedmiotów teoretycznych   

12.06 (wtorek)   demontaż wystawy końcoworocznej 

13.06 (środa) g. 1000 komisyjne zaliczenie I roku st.  

13.06 (środa) g. 1400 komisyjne zaliczenie I roku nst.  

14.06 (czwartek) g. 930 dopuszczenia do dyplomów 
magisterskich II termin 

 

14-15.06 (czwartek, piątek)  
g. 1000 

dyplomy magisterskie st.   

15.06 (piątek)  przygotowanie pracowni do egzaminu 
praktycznego – I stopień st. 

18 - 19.06 (poniedziałek, 
wtorek) g. 1000 

 egzaminy praktyczne - I stopień st. 

20.06 (środa) g. 1000     Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po II 
etapie egzaminów – I stopień st. 

21.06. (czwartek) do g. 1300  przekazanie do DN wyników II etapu 
egzaminów – I stopień st. 

25.06 (poniedziałek)   Rada Wydziału Sztuki Mediów - przegląd 
asystencki 



TERMINY SESJA / DYPLOMY ZAJĘCIA / REKRUTACJA / RW 

25 – 29.06  
(poniedziałek - piątek) 

 przesyłanie formularzy i zdjęć drogą 
elektroniczną – II stopień st. 

25.06 (poniedziałek) g. 1500  opublikowanie list i wysłanie decyzji  
do autoprezentacji - I stopień st. 

26.06 (wtorek) g. 930 dopuszczenia do dyplomów 
licencjackich II termin 

 

26-27.06 (wtorek, środa) g. 
1000 

dyplomy licencjackie – st.   

28.06 (czwartek) g. 930 dyplomy licencjackie – niest.  

28.06 (czwartek) g. 1000 dyplomy magisterskie – niest. 
(obrony/dopuszczenia) 

 

do 2.07 (poniedziałek) zwrot indeksów do dziekanatu 
 – st. i niest. 

 

2-3.07 (poniedziałek, wtorek) 
g. 1000 

 autoprezentacja - I stopień st. 

2-6.07 sesja poprawkowa przedmiotów 
praktycznych i teoretycznych 

 

2-6.07  przesyłanie formularzy i zdjęć drogą 
elektroniczną – I stopnień niest. 

4.07. (środa) do g. 1500  przekazanie do DN płacht i list 
zakwalifikowanych na I rok – I stopień st. 

4-5.07 (środa, czwartek) 
 g. 1000 – 1400 

 przyjmowanie dokumentów i teczek  
-  II stopień st. 

5.07. (czwartek)  g. 1530  Komisja Teczkowa na II stopień st. 

5.07. (czwartek) g. 1500  opublikowanie list zakwalifikowanych 
i wysłanie decyzji – I stopień st. 

6.07 (piątek) g. 1500  opublikowanie list i wysłanie decyzji i  
do autoprezentacji - II stopień st. 

9-10.07 (poniedziałek g. 1700 – 
1800 , wtorek g.1100 – 1200) 

 przyjmowanie dokumentów i teczek - I 
stopień niest. 

10.07 (wtorek)  g. 1220  Komisja Teczkowa - I stopień niest. 

11.07. (środa) g. 1000  autoprezentacja - II stopień st. 

11.07 (środa)  g. 1500  opublikowanie list i wysłanie decyzji do 
autoprezentacji - I stopień niest.  

12.07 (czwartek) g. 1200  autoprezentacja - I stopień niest. 

13.07 (piątek) g. 1500  opublikowanie list zakwalifikowanych  
i wysłanie decyzji – I stopień niest. 

14 – 16.07. (sobota-
poniedziałek do g.1200) 

 przesyłanie formularzy i zdjęć drogą 
elektroniczną – II stopień niest. 

16.07 (poniedziałek) g. 1500 – 
1700 

 przyjmowanie dokumentów i teczek - II 
stopień niest. 

16.07 (poniedziałek) g. 1500  opublikowanie list zakwalifikowanych  
i wysłanie decyzji – II stopień st. 

16.07 (poniedziałek)  g. 1730  Komisja Teczkowa - II stopień niest. 

16.07 (poniedziałek)  g. 2000  opublikowanie list i wysłanie decyzji 
do autoprezentacji - II stopień niest.  

17.07 (wtorek) g. 1400  autoprezentacja - II stopień niest. 

24.07 (wtorek) g. 1500  opublikowanie list zakwalifikowanych  
i wysłanie decyzji – II stopień niest. 

WRZESIEŃ 

do 4.09 (wtorek) składanie w Dziekanacie prac 
dyplomowych i kart gotowości – I 
stopień st.  

 

do 5.09 (środa) składanie w Dziekanacie prac 
dyplomowych i kart gotowości – I 
i II stopień nst. 

 



TERMINY SESJA / DYPLOMY ZAJĘCIA / REKRUTACJA / RW 

do 6.09 (czwartek) składanie w Dziekanacie prac 
dyplomowych i kart gotowości – II 
stopień st. 

 

15 - 17.09 (sobota, 
poniedziałek do g.1400) 

 przesyłanie formularzy i zdjęć drogą 
elektroniczną – I stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

18 - 19.09 (wtorek, środa) 
g.1000-1200 

 przyjmowanie teczek  
i dokumentów na Komisję Przeniesień 

17.09 g. 1600 -1700 
(poniedziałek) 

 przyjmowanie dokumentów i teczek  
– I stopień niest. Drugi termin rekrutacji 

17.09 g. 1730 (poniedziałek)  Komisja Teczkowa - I stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

18 - 20.09 (wtorek, czwartek 
do g.1400)  

 przesyłanie formularzy i zdjęć drogą 
elektroniczną – II stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

18.09 g. 1500 (wtorek)  opublikowanie list i wysłanie decyzji do 
autoprezentacji - I stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

20.09 g. 1400 (czwartek)  autoprezentacja – I stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

20.09 g. 1600 -1700 (czwartek)  przyjmowanie dokumentów i teczek  
– II stopień niest. Drugi termin rekrutacji 

20.09 g. 1730 (czwartek)  Komisja Teczkowa - II stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

21.09 g. 1500 (piątek)  opublikowanie list zakwalifikowanych i 
wysłanie decyzji  – I stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

21.09 g. 1500 (piątek)  opublikowanie list i wysłanie decyzji do 
autoprezentacji  – II stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

24.09 g. 1500 (poniedziałek)  autoprezentacja – II stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

24.09 g. 1400 (poniedziałek)  Komisja do spraw przeniesień 

25.09 g. 1000 (wtorek) dyplomy licencjackie st. II termin  

26.09 g. 1000 (środa) dyplomy licencjackie niest. - II 
termin 

 

26.09 g. 1030 (środa) dyplomy magisterskie niest. III 
termin 

 

26.09 g. 1500 (środa)  opublikowanie list zakwalifikowanych i 
wysłanie decyzji  – II stopień niest. Drugi 
termin rekrutacji 

27.09 g. 1000 (czwartek) dyplomy magisterskie st. II termin  

  RW (wyjazdowa) 

  Plener integracyjny I rok I stopnia st 

 

 


