
Opracowano 08.04.2021 r

Terminarz zakończenia roku akademickiego 2020/2021 
studia stacjonarne i niestacjonarne WAW

ZAKOŃCZENIE ROKU 
studia stacjonarne i niestacjonarne

Koniec zajęć oraz zaliczeń w wszystkich 
pracowniach 
łącznie z I rokiem studiów licencjackich

28.05.2021r.  
piątek

Czas na ocenę projektów kursowych na 
licencjacie i magisterium

31.05- 7.06.2021r.
poniedziałek- poniedziałek

Oceniający dokonują wpisów do Akademusa 
w tym prac dyplomowych przystępujących do 
obrony w terminie "majowym"

2.06.2021- wpisy dla dyplomantów

8-9.06.2021r.- wpisy we
wszystkich pracowniach

Sesja przedmiotów praktycznych i teoretycznych 
wg organizacji roku akademickiego 2020/2021

Sesja przedmiotów teoretycznych 07.06. – 20.06.2021r.

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych 
dla studentów I roku LSS i NSL

od 21.06. do 27.06.2021r.

Sesja poprawkowa przedmiotów teoretycznych 
dla studentów I roku LSS i NSL

od 28.06. do 07.07.2021r.

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych 
i teoretycznych dla pozostałych studentów

od 13.09. do 26.09.2021r.

Sesja przedłużona z przedmiotów kursowych 
na wniosek studenta 

do 30 czerwca 2021 r.

Sesja poprawkowa z przedmiotów kursowych 
na wniosek studenta 

do 30 września 2021 r.

Wystawa końcoworoczna   
Online ?

Wystawa końcowo roczna planowana na miesiąc wrzesień 2021 r.



LICENCJAT – studia stacjonarne i studia 
niestacjonarne OBRONY online „majowo-czerwcowe”

Studenci VI sem. zaliczenia w pracowniach do24.05.2021r. 
poniedziałek

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

do 24.05.2021r. 
poniedziałek

Dyplomant emailem przekazuje do Dziekanatu 
i Promotora:
komplet dyplomowej pracy projektowej w postaci 
elektronicznej: projekt opracowany na planszach do 
druku 300 dpi, opis projektu oraz dokumentacja 
fotograficzna prac z Katedry Ogólnoplastycznej
a także książeczka A-4 w wersji elektronicznej pdf.

24-28.05. 2021r.
poniedziałek /piątek

Promotor, Recenzent, 
Opiekun prac plastycznych 
emailem przekazuje do Dziekanatu: 
gotowość dyplomanta do obrony

28.05-31.05. 2021r. 
piątek/poniedziałek

Sprawdzenie prac przez JSA 
Opracowanie Recenzji i emailem przekazanie 
do Dziekanatu

31.05-2.06.2021 r. 
poniedziałek /środa

Powołanie członków komisji i ustalenie 
kolejności obron online 31.05.2021 r.

poniedziałek
Rozesłanie materiałów do członków komisji
Obrony on-line
Rozesłanie zaproszeń do członków komisji 
i upublicznienie daty obrony online

2.06.2021 r. 
środa

Obrony dyplomowych prac licencjackich oraz 
wyniki obron prac licencjackich SS i SN

7/8/9.06.2021 r.
poniedziałek/wtorek/środa



MAGISTERIUM – studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
OBRONY on-line „termin majowo-czerwcowy”

Przekazanie prac teoretycznych do oceny 
promotora

do 24.05.2021 r. 
poniedziałek

Zakończenie aneksu do 24.05.2021 r. 
poniedziałek

Zgłoszenie osoby recenzenta pracy praktycznej
do promotora i Dziekanatu emailem

do 24.05.2021r. 
poniedziałek

Dyplomant emailem przekazuje do Dziekanatu 
i Promotorów:
komplet dyplomowej pracy projektowej w postaci 
elektronicznej: 
projekt opracowany na planszach do druku 300 dpi 
wraz z opisem projektu,
dokumentacja fotograficzna aneksu, 
teoretyczna praca pisemna w postaci pdf
oraz książeczka A-4 w zapisie pdf

24-28.05. 2021r.
poniedziałek /piątek

Promotorzy, Recenzent
Opiekun prac plastycznych 
emailem przekazuje do Dziekanatu: 
gotowość dyplomanta do obrony

28.05-31.05. 2021r. 
piątek /środa

Sprawdzenie prac przez JSA 
Opracowanie Recenzji pracy praktycznej i 
Opracowanie Recenzji pracy teoretycznej 
emailem przekazanie do Dziekanatu

31.05-2.06.2021 r. 
poniedziałek /środa

Powołanie członków komisji i ustalenie 
kolejności obron online

31.05.2021 r.
poniedziałek

Rozesłanie materiałów do członków komisji
Obrony on-line
Rozesłanie zaproszeń do członków komisji 
i upublicznienie daty obrony online

2.06.2021 r. 
środa

Obrony dyplomowych prac magisterskich oraz
wyniki obron prac magisterskich SS i SN

14-15.06.2021 r.
poniedziałek-wtorek



LICENCJAT – studia stacjonarne i studia niestacjonarne
OBRONY online termin wrześniowy

Studenci VI sem. zaliczenia w pracowniach do 14.06.2021r. 
poniedziałek

Zakończenie aneksu 5.07.2021r. 
poniedziałek

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

5.07.2021r. 
poniedziałek

Dyplomant emailem przekazuje do Dziekanatu 
i Promotora:
komplet dyplomowej pracy projektowej w postaci 
elektronicznej: projekt opracowany na planszach do 
druku 300 dpi, opis projektu oraz dokumentacja 
fotograficzna prac z Katedry Ogólnoplastycznej
a także książeczka A-4 w wersji elektronicznej pdf.

12 -16.07.2021r. 
poniedziałek/piątek

Promotor, Recenzent, 
Opiekun prac plastycznych 
emailem przekazuje do Dziekanatu: 
gotowość dyplomanta do obrony

12 -16.07.2021r. 
poniedziałek/piątek

Sprawdzenie prac przez JSA 
Opracowanie Recenzji i emailem przekazanie 
do Dziekanatu

16-23.07.2021r.
piątek/piątek

Powołanie członków komisji i ustalenie 
kolejności obron on-line

26-27.07.2021r.
poniedziałek- wtorek

Rozesłanie materiałów do członków komisji
Obrony on-line

28-30.07.2021r.
środa-piątek

miesiąc sierpień – przerwa wakacyjna WAW
decyzją Dziekana nie ma korekt

Rozesłanie zaproszeń do członków komisji i 
upublicznienie daty obrony on-line

1.09. – 2. 09.2021 r. 
środa/czwartek

Obrony dyplomowych prac licencjackich oraz 
wyniki obron prac licencjackich SS i SN

6/7/8.09.2021 r.
poniedziałek/wtorek/środa



MAGISTERIUM– studia stacjonarne i studia niestacjonarne
OBRONY online termin wrześniowy

Przekazanie prac teoretycznych do oceny 
promotora

5.07.2021r. 
poniedziałek

Zakończenie aneksu 5.07.2021r. 
poniedziałek

Zgłoszenie osoby recenzenta pracy praktycznej
do promotora i Dziekanatu emailem

5.07.2021r. 
poniedziałek

Dyplomant emailem przekazuje do Dziekanatu 
i Promotorów:
komplet dyplomowej pracy projektowej w postaci 
elektronicznej: 
projekt opracowany na planszach do druku 300 dpi 
wraz z opisem projektu,
dokumentacja fotograficzna aneksu, 
teoretyczna praca pisemna w postaci pdf
oraz książeczka A-4 w zapisie pdf

12 -16.07.2021r. 
poniedziałek/piątek

Promotorzy, Recenzent 
Opiekun prac plastycznych 
emailem przekazuje do Dziekanatu: 
gotowość dyplomanta do obrony

12 -16.07.2021r. 
poniedziałek/piątek

Sprawdzenie prac przez JSA 
Opracowanie Recenzji pracy praktycznej i 
Opracowanie Recenzji pracy teoretycznej 
emailem przekazanie do Dziekanatu

12-23.07.2021r.
poniedziałek/piątek

Powołanie członków komisji i ustalenie 
kolejności obron on-line

26-28.07.2021r.
poniedziałek/środa

Rozesłanie materiałów do członków komisji
Obrony on-line

29-30.07.2021r.
czwartek/piątek

miesiąc sierpień – przerwa wakacyjna WAW
decyzją Dziekana nie ma korekt

Rozesłanie zaproszeń do członków komisji 
i upublicznienie daty obrony on-line

3-6.09.2021 r.
piątek - poniedziałek

Obrony dyplomowych prac magisterskich oraz
wyniki obron prac magisterskich SS i SN

9/10.09.2021r.
czwartek/piątek




