
 

Kalendarz Wydziału Sztuki Mediów na rok akademicki 2021/2022 
 
                                                                                                                                         1.03.2022 – 31.09.2022 
  
TERMINY SESJA / DYPLOMY ZAJĘCIA / REKRUTACJA / RP 

do 05.06  zajęcia dydaktyczne 

05.05 -09.06 do g.1300 
  

 rejestracja elektroniczna – I stopień st. 

06-12.06 sesja przedmiotów praktycznych  

09.06  g. 930                                                                   
g. 1400 

komisyjne zaliczenie I roku st. 
komisyjne zaliczenie I roku nst. 

 

10-19.06  Wystawa końcoworoczna (stacjonarna) 

13-14.06 g.10-15  składanie teczek– I stopień st. 

13-26.06 sesja przedmiotów teoretycznych  

do 9.06 stacjonarne 
do 15.06 niestacjonarne 
 
 
do 31.05 stacjonarne 
do 15.06 niestacjonarne 

Składanie prac i dokumentów 
przed obroną dyplomu 
licencjackiego 
 
Składanie prac i dokumentów 
przed obroną dyplomu 
magisterskiego 

 

15.06 g.1000-1500 
i 20.06 g.1000 

 komisja Teczkowa – I stopień st. 

27-28.06  egzaminy praktyczne – I stopień st. 

27.06-03.07 Sesja poprawkowa dla studentów 
I roku I°   praktyczna 

 

29.06 g.900  komisja po egzaminach praktycznych – I 
stopień st. 

30.06; 1, 4 i 5.07 stacjo.(od g. 
900) 
07.07 niestacjo.(od g. 900) 
 
21-24.06 stacjo.(od g. 900) 
08.07 niestacjo.(od g. 900) 

Dyplomy licencjackie i 
 
 
 
Dyplomy magisterskie i 
dopuszczenia 

 

04-10.07 Sesja poprawkowa dla studentów 
I roku I°   teoretyczna 

 

01-08.07 do g.1300  rejestracja elektroniczna – I stopień 
niest. 

1-12.07 do g.1300  rejestracja elektroniczna – II stopień 
niest. 

07-08.07 od g.900  autoprezentacja - I stopień st. 

11.07 g.12-16  składanie teczek– I stopień niest. 

12.07 g.900  Komisja Teczkowa - I stopień niest. 

13.07 g.12-16  składanie teczek– II stopień niest. 

14.07  Komisja Teczkowa - II stopień niest. 

14.07   autoprezentacja - I stopień niest. 

18.07  autoprezentacja - II stopień niest. 

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 

25.08 stacjonarne 
25.08 niestacjonarne 
 
 
5.10 stacjonarne 
 

Składanie prac i dokumentów 
przed obroną dyplomu 
licencjackiego 
 
Składanie prac i dokumentów 
przed obroną dyplomu 
magisterskiego 

 



TERMINY SESJA / DYPLOMY ZAJĘCIA / REKRUTACJA / RP 

1-14.09 do g.1300  rejestracja elektroniczna – I stopień 
niest. Rekrutacja uzupełniająca 

1-19.09 do g.1000  rejestracja elektroniczna – II stopień st. 

1-26.09 do g.1700  rejestracja elektroniczna – II stopień 
niest. Rekrutacja uzupełniająca 

12-25.09 sesja poprawkowa przedmiotów 
praktycznych i teoretycznych  
dla studentów powyżej I roku I° 

 

13.09  przesyłanie dokumentów i portfolio na 
Komisję Przeniesień 

15-16.09 stacjo.i niestacjo.  
(od g. 930) 
 
26-28.10 stacjo.(od g. 930) 

Dyplomy licencjackie 
 
 
Dyplomy magisterskie 

 

15.09 g.12-16  składanie teczek– I stopień niest. 

19.09  Komisja Teczkowa - I stopień niest. 
Rekrutacja uzupełniająca 

19.09 g.10-15  składanie teczek– II stopień st. 

20.09 g.900  Komisja Teczkowa - II stopień st.  

21.09   Komisja do spraw przeniesień 

21.09  autoprezentacja – I stopień niest. 
Rekrutacja uzupełniająca 

22-23.09 od g.900  autoprezentacja – II stopień st. 

26.09 g.15-17.30 
27.09 g.10-11.30 

 składanie teczek– II stopień niest. 
Rekrutacja uzupełniająca 

27.09 g.1200  Komisja Teczkowa - II stopień niest. 
Rekrutacja uzupełniająca 

29.09  autoprezentacja – II stopień niest. 
Rekrutacja uzupełniająca 

28 lub 30.09  Rada Programowa WSM 

 

 


