
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 
zmiana z dnia 20.02.2018r. oraz z dnia 27.03.2018 r. 

 
Semestr zimowy      02.10.2017     do     21.01.2018 
w tym: 

zajęcia dydaktyczne 02.10.17   21.12.17 
uroczysta inauguracja 06.10.17 godz. 14.00 

przerwa świąteczna 22.12.17   02.01.18 
zajęcia dydaktyczne 03.01.18   21.01.18 

zimowa sesja egzaminacyjna dotycząca  
przedmiotów praktycznych 

- według terminarzy wydziałowych 22.01.18   28.01.18 
sesja przedmiotów teoretycznych 29.01.18   04.02.18 

przerwa międzysemestralna 05.02.18    11.02.18 
zwrot indeksów do Dziekanatów – w terminie ustalonym kalendarzem wydziałowym 

sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i teoretycznych do 16.02.2018 
 

Semestr letni     12.02.2018     do      30.05.2018 
w tym: 

zajęcia dydaktyczne    12.02.18   28.03.18 
wakacje wiosenne     29.03.18   03.04.18 
zajęcia dydaktyczne    04.04.18   30.05.18  

letnia sesja egzaminacyjna  
dotycząca przedmiotów praktycznych  

według terminarzy wydziałowych 04.06.18   10.06.18 
sesja przedmiotów teoretycznych  11.06.18   29.06.18 

zwrot indeksów do Dziekanatów – w terminie ustalonym kalendarzem wydziałowym 
sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i teoretycznych 02.07.18 do 06.07.18 

 
doroczna wystawa:    czerwiec 2018  

REKRUTACJA na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite 
studia magisterskie: 

* WZKW - Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną 

** IRK - system Internetowej Rejestracji Kandydata 

*** zmiana terminu autoprezentacji nastąpiła ze względu na termin rozdania świadectw dojrzałości w 
dniu 03.07.2018 r. Na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną oraz na Wydziale Konserwacji i Restauracji 

Dzieł Sztuki dopuszcza się przeprowadzenie autoprezentacji w dniu 03.07.2018 r. ze względu na 

konieczność weryfikacji, czy kandydat zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów, odpowiednio, historia 

sztuki i chemia. Wyniki egzaminu dojrzałości z ww. przedmiotów, w procesie rekrutacji, muszą zostać 

przeliczone. 

 
Komisje dyplomowe: według terminarzy wydziałowych. 

Komisje do spraw przeniesień (jedyny termin): 17 – 28.09.2018 r. 
Letnia przerwa dydaktyczna rozpoczyna się 20 lipca 2018 r.  

zgłoszenie elektroniczne kandydata przez 
system IRK** (nie dotyczy WZKW*) 

07 – 20.05.2018 

zgłoszenie elektroniczne kandydata przez 

system IRK**- dotyczy WZKW*: 
21.05. - 10.06.2018  

Przyjmowanie teczek (nie dotyczy WZKW) 21 – 22.05.2018 w godz. 10.00 – 14.00 

Przyjmowanie teczek na WZKW 11 – 12.06.2018 w godz. 10.00 – 14.00 

Egzaminy praktyczne 18 – 22.06.2018 (z wyjątkiem Grafiki) 

Autoprezentacja 

 
Wydział Grafiki 

 
 

 

02 i 04.07.2018*** (z wyjątkiem Grafiki) 

 
18 – 21.06.2018  ocena prac plastycznych 

połączona z autoprezentacją 
27 – 29.06.2018 egzamin praktyczny 

 


