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Komunikat 5/2017
Organizacja roku akademickiego 2017/2018
na Wydziale GGiIŚ

Pozostając w zgodzie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 16/2017 r.
z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego na AGH
ustala się następującą organizację roku na Wydziale GGiIŚ dla studentów I
i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych






od 5 września do 5 października 2017 r. - egzaminy dyplomowe magisterskie
(st. stacjonarne i st. niestacjonarne)
do 17 września 2017 r. - ostateczny termin wyboru tematów prac
dyplomowych (studia II st. stacjonarne i niestacjonarne oraz I st. stacjonarne)
27 września – ostateczny termin składania podań w sprawie opłat
semestralnych
29 września – ostateczny termin składania podań o reaktywacje
30 września – ostateczny termin składania podań o
 wpis po urlopie,
 wpis z deficytem,
 urlop.

1 października do 18 lutego - semestr zimowy
1 października do 26 stycznia 2018 r. - zajęcia semestru zimowego






do 1 października - ostateczny termin składania wniosków o stypendia socjalne
do 3 października – potwierdzenie poprawności ocen wpisanych do WD przez
studentów
do 15 października - ostateczny termin składania wniosków o stypendia
Rektora
do 30 listopada – termin wyboru tematów prac dyplomowych (studia I st.
niestacjonarne)
6 grudnia - prezentacja specjalności GiK i IŚ dla studentów 4 roku I stopnia
studiów stacjonarnych





15 grudnia - zakończenie zajęć semestru zimowego dla studentów studiów
stacjonarnych IV roku - I stopień
15-20
grudnia
złożenie
projektów
inżynierskich
w
dziekanacie
(st. stacjonarne)
20 grudnia – przypisanie studentów 7 semestru st. stacjonarnych do grup
seminaryjnych

22 grudnia do 2 stycznia 2018 r. - wakacje zimowe





4, 5, 8, 9, 10 stycznia 2018 r. – seminaria inżynierskie studia stacjonarne
(obrona projektów inżynierskich)
5 stycznia 2018 r. – ogłoszenie harmonogramu sesji zimowej
12 stycznia 2018 r. - egzamin inżynierski GiK i IŚ (st. stacjonarne) – termin
podstawowy, sala U2 godz. 16.00 GiK, godz. 18.15 IŚ
26 stycznia 2018 r. - egzamin inżynierski GiK i IŚ (st. stacjonarne) – termin
poprawkowy, sala 301 C4, godz. 11.00 GiK i IŚ

27 stycznia do 11 lutego 2018 r. - zimowa sesja egzaminacyjna – część
podstawowa
12 lutego do 18 lutego 2018 r.- zimowa sesja egzaminacyjna – część
poprawkowa
19 lutego do 25 lutego 2018 r. - przerwa międzysesyjna




19 lutego 2018 r. – ogłoszenie rozkładów zajęć na semestr letni roku akad.
2017/2018
22 lutego 2018 – ostateczny termin składania podań o reaktywacje
24 lutego 2018 września – ostateczny termin składania podań o
 wpis po urlopie,
 wpis z deficytem,
 urlop.

26 lutego do 30 września 2018 r. - semestr letni
26 lutego do 22 czerwca 2018 r. - zajęcia semestru letniego**







do 26 lutego - termin składania wniosków o stypendium na semestr letni
28 lutego 2018 r. – sprawdzenie poprawności ocen wpisanych do WD przez
studentów
10 marca 2018 r. – prezentacja modułów specjalizujących dla studentów
2 roku GiK studiów niestacjonarnych I stopnia,
13 marca 2018 – ostateczny termin składania podań w sprawie opłat
semestralnych
15 marca 2018 r. – prezentacja modułów specjalizujących dla studentów
2 roku GiK studiów stacjonarnych I stopnia,
od 19 marca do 30 marca 2018 r. - deklaracje studentów wyboru modułów
obieralnych realizowanych w roku akad. 2018/2019 st. stacjonarne
i niestacjonarne

30 marca do 4 kwietnia 2018 r.- wakacje wiosenne













do 13 kwietnia 2018 r. - ostateczna lista uruchomionych modułów obieralnych
realizowanych w roku akademickim 2018/2019
22 kwietnia 2018 - prezentacja specjalności GiK i IŚ dla studentów 4 roku
I stopnia studiów niestacjonarnych
6 maja 2018 r. - zakończenie zajęć semestru letniego dla studentów IV roku
studiów niestacjonarnych - I stopień
do 7 maja 2018 r. - zgłaszanie tematów prac dyplomowych magisterskich
i inżynierskich na rok akad. 2018/2019 (st. stacjonarne i niestacjonarne)
10 do 23 maja 2018 r. - złożenie projektów inżynierskich w dziekanacie
(st. niestacjonarne)
do 14 maja 2018 r. - ogłoszenie terminów zjazdów na rok akad. 2018/2019 na
studiach niestacjonarnych
do 23 maja 2018 - ostateczny termin przypisania studentów 8 semestru st.
niestacjonarnych, do grup seminaryjnych (PC)
26, 27 maja oraz 2, 3 czerwca 2018 r. – seminaria inżynierskie, studia
niestacjonarne (obrona projektów inżynierskich)
1 czerwca 2018 r. – ogłoszenie harmonogramu sesji letniej
9 czerwca 2018 r. - egzamin inżynierski GiK i IŚ (st. niestacjonarne) – termin
podstawowy
23 czerwca 2018 r. - egzamin inżynierski GiK i IŚ (st. niestacjonarne) – termin
poprawkowy

23 czerwca do
cz. podstawowa


6

lipca

2018

r.

-

letnia

sesja

egzaminacyjna

–

od 25 czerwca do 13 lipca 2018 r. – egzaminy dyplomowe magisterskie (st.
stacjonarne i st. niestacjonarne)

7 lipca do 31 sierpnia 2018 r. - wakacje letnie
1 września do 16 września 2018 r. - letnia sesja egzaminacyjna –
cz. poprawkowa



od 3 września do 5 października 2018 r. - egzaminy dyplomowe magisterskie
(st. stacjonarne i st. niestacjonarne)
do 10 września 2018 r. - wybór tematów prac magisterskich (st. stacjonarne
i niestacjonarne) i projektów inżynierskich (st. stacjonarne) na rok akademicki
2018/2019
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