
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



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
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