
Opracowano 08.03.2019 r. 

Terminarz zakończenia roku akademickiego 2018/2019 

studia stacjonarne i niestacjonarne WAW  
 

ZAKOŃCZENIE ROKU  
studia stacjonarne i niestacjonarne 

 
Koniec zajęć w pracowniach  07.06.2019 piątek 

do 09.06.2019  niedziela  
na Wydziale Grafiki 

Przegląd I roku studiów licencjackich  12.06.2019   
środa , godz.  10.00. 

Przerwa techniczna godz.  13.00- 14.00 

Przegląd pozostałych pracowni  12.06.2019   
środa , godz.  14.00 

Sesja przedmiotów praktycznych i teoretycznych 
 

Sesja przedmiotów praktycznych do 03.06 -07.06.2019 
Sesja przedmiotów teoretycznych 17.06.19 – 26.06.19 

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i 
teoretycznych dla studentów I roku LSS 

od 27.06. do 10.07.2019 

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i 
teoretycznych dla pozostałych studentów 

od 16.09. do 25.09.2019 

Wystawa końcoworoczna 
 

Montaż wystawy WAW 10 – 11.06. 2019 
Otwarcie wystawy WAW 14.06.2019 

piątek 

Otwarcie wystawa końcoworoczna  
Wybrzeże Kościuszkowskie 

14.06.2019 
piątek godz. 12.00 

Dzień otwarty WAW dla kandydatów 17.06.19   
poniedziałek, godz. 17.00 

Wystawa  14.06-19.06. 2019 
Demontaż wystawy  
Przygotowanie sal do egzaminów 

21.06.2019 
piątek 

LICENCJAT – studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

Studenci VI sem. zaliczenia w pracowniach  do 30.04.2019 - wtorek 

Potwierdzenie zaliczenie przedmiotów 
teoretycznych i W-F  
Dostarczenie dokumentacji z zaliczenia praktyk 

 
do 30.04.2019 - wtorek 



Złożenie w Dziekanacie:  

• gotowości podpisanej przez promotora                
i recenzenta,   

• przekazanie indeksu z kompletem wpisów 
również z oceną za projektową pracę 
dyplomową od promotora, 

• przekazanie kompletu dyplomowej pracy 
projektowej wraz z opisem w postaci: 
papierowej (A-4) i elektronicznej 

 

 
 
 
06 - 07.05. 2019  
poniedziałek /wtorek 
 

Obrony dyplomowych prac licencjackich  
oraz  
wyniki obron prac licencjackich 

30,31 .05.2019 
czwartek- piątek 

MAGISTERIUM – studia stacjonarne 
 

Przekazanie prac teoretycznych do oceny 
promotora 

do 26.04.2019 - piątek 

Zakończenie aneksu  
 

do 30.04.2019 - wtorek 

Zgłoszenie osoby recenzenta pracy praktycznej 
 

do 30.04.2019 - wtorek 

Złożenie w Dziekanacie:  

• gotowości podpisanej przez promotorów                
i recenzenta,   

• przekazanie indeksu z kompletem wpisów 
również z oceną za projektową pracę 
dyplomową od promotora, 

• przekazanie kompletu dyplomowej pracy 
projektowej wraz z opisem, teoretycznej 
pracy pisemnej, dokumentacji aneksu w 
postaci: papierowej (A-4) i elektronicznej 

 

 
 
 
07.- 08. 05.2018  
wtorek/ środa 

Obrony dyplomowych prac magisterskich  
oraz 
wyniki obron prac magisterskich 

27, 29 . 05 .2019 
poniedziałek-środa 

 

Prośba do wszystkich promotorów prac praktycznych o dopilnowanie terminowego złożenia 
stosownej dokumentacji przez dyplomanta w Dziekanacie. 


