
  

Kalendarz dydaktyczny na rok akademicki 2019/2020 

Miesiąc/rok Dzień Działanie Uwagi 
IX/19 30 Inauguracja roku akademickiego 2019/20 dla studiów stacjonarnych   

X/19 12 Inauguracja roku akademickiego 2019/20 dla studiów niestacjonarnych  
 14 Publikacja pytań egzaminu dyplomowego inżynierskiego na stronach katedr strony katedr 
 14 Publikacja prezentacji strumieni i profili dyplomowania oraz specjalności strony katedr, portal Dziekanatu 
 21 Rozpoczęcie akcji wyboru profili na 6 semestrze  

XI/19 12 Redukcje liczebności grup zajęciowych w bieżącym semestrze zimowym  
 18 Ogłoszenie akcji ankietyzacji przedmiotów semestru zimowego portal Mój PG 
 25 Deklaracje NA odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów w sesji zimowej  
 29 Ostateczny termin obron prac dyplomowych magisterskich katedra dyplomowania 

I/20 13 Przekazanie tematów projektów inżynierskich do komisji programowych kierunków  
 17 Projekty dydaktyczne na najbliższy semestr letni (wersja ostateczna dla planisty)  
 20 Zwrot protokołów przedmiotów semestru 7 na studiach I stopnia portal Moja PG 
 27 Publikacja zatwierdzonych tematów projektów inżynierskich portal Moja PG 
 29 Zamknięcie serwisu ankietyzacji przedmiotów portal Moja PG 

II/20 10 Aktualizacja kart przedmiotów semestru letniego portal Moja PG 
 21 Zwrot protokołów przedmiotów semestru zimowego portal Moja PG 
 24 Publikacja tematów projektów grupowych na studiach II stopnia portal projektu grupowego 

III/20 6 Sprawozdania dydaktyczne za zakończony semestr zimowy  
 30 Ostateczny termin złożenia Karty projektu dyplomowego inżynierskiego Dziekanat, katedra dyplomowania 
  Zaopiniowanie przez RW zmian w programie kształcenia na studiach I stopnia Termin RW ustalony przez dziekana 
  Dzień "Politechnika Open" (udostępnienie laboratoriów specjalistycznych)  

IV/20 15 Redukcje liczebności grup zajęciowych w bieżącym semestrze letnim  
 29 Ogłoszenie akcji ankietyzacji przedmiotów semestru letniego portal Moja PG 

V/20 11 Deklaracje NA odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów w sesji letniej  
 11 Przekazanie tematów magisterskich prac dyplomowych do komisji programowych kierunków  

VI/20 3 Publikacja zatwierdzonych tematów magisterskich prac dyplomowych Katedra dyplomowania 
 15 Zamknięcie serwisu ankietyzacji przedmiotów  portal Moja PG 
 26 Ostateczny termin złożenia Karty dyplomanta – studia II stopnia Dziekanat, katedra dyplomowania 
  Zaopiniowanie przez RW zmian w programie kształcenia na studiach II stopnia Termin RW ustalony przez dziekana 

VII/20 
1 
1 
6 

10 

Zwrot protokołów przedmiotów semestru letniego – sesja podstawowa 
Podanie do dziekanatu recenzentów projektów dyplomowych magisterskich (st. stac. i niestac.) portal Moja PG 

 Projekty dydaktyczne na następny rok akademicki  
 Rozdział godzin przedmiotów z puli wspólnej na następny rok akademicki  

IX/20 9 Sprawozdania dydaktyczne za zakończony semestr letni  
 22 Zwrot protokołów przedmiotów semestru letniego – sesja poprawkowa portal Moja PG 
 25 Aktualizacja kart przedmiotów semestru zimowego portal Moja PG 

 


