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Komunikat 1/2020 
Organizacja roku akademickiego 2020/2021  
na Wydziale GGiIŚ 
 
 
 

Pozostając w zgodzie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 45/2020 z dn. 
14.07.2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego na AGH ustala się 

następującą organizację roku na Wydziale GGiIŚ 
 
 

Data do Wydarzenie 

2020-08-31 2020-09-20 Letnia sesja egzaminacyjna 2019/20 - cz. poprawkowa 

2020-09-23 2020-09-23 
Ogłoszony zostanie rozkład zajęć na semestr zimowy 
2020/2021 na studiach niestacjonarnych 

2020-09-23 
 

Do dnia 23.09.2020 do godziny 23:59 należy zakończyć 
czynności związane z wprowadzeniem wszystkich ocen 
do Modułu Wirtualna Uczelnia (USOS; DXP) 

2020-09-30 
 

Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej 
przez studentów (dotyczy studentów, którzy w roku ak. 
2020/2021 będą na semestrze dyplomowym: studia 
stacjonarne 1 i 2 stopnia, studia niestacjonarne 2 stopnia) 

2020-09-28 
 

Ogłoszony zostanie rozkład zajęć na semestr zimowy 
2020/2021 na studiach stacjonarnych 

2020-09-30 
 

Ostateczny termin rejestracji prac dyplomowych w 
dziekanacie. 

2020-09-28 
 

Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat 
semestralnych na semestr zimowy 2020/2021 (st. 
stacjonarne i niestacjonarne) 

2020-09-30 
 

Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. 
stacjonarne i niestacjonarne) 

2020-09-30 
 

Ostateczny termin składania podań (st. niestacjonarne) o 
wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.  

2020-09-30 
 

Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne) o 
wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.  

2020-09-30 2020-10-02 
Studenci studiów stacjonarnych mogą zmieniać grupy w 
systemie UniTime 



2020-09-30 
 

Ostateczny termin składania podań o przedłużenie 
terminu rejestracji pracy dyplomowej dla studentów 
kończących studia w semestrze letnim r.ak. 2020/2021 

2020-10-01 2021-02-21 Semestr zimowy 

2020-10-01 2021-01-27 Zajęcia semestru zimowego 

2020-10-05 
 

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, o 
stypendium dla osób niepełnosprawnych  (st. stacjonarne 
i niestacjonarne) wszystkie lata oprócz I roku I stopnia 
studiów 

2020-10-07 
 

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, o 
stypendium dla osób niepełnosprawnych  (st. stacjonarne 
i niestacjonarne) I rok I stopnia studiów 

2020-10-02 
 

Inauguracja roku akademickiego dla studentów  studiów 
stacjonarnych 1 roku GiK, GIN i IMŚ 

2020-10-02 
 

Ostateczny potwierdzenie przez studentów (st. 
stacjonarne i niestacjonarne) poprawności ocen 
wpisanych do WU 

2020-10-03 2020-10-04 Pierwszy zjazd na studiach niestacjonarnych 

2020-10-03 
 

Ostateczny termin składania wniosków o stypendium 
rektora za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub 
osiągnięcia sportowe (st. stacjonarne i niestacjonarne) 

2020-10-07 
 

Termin składania wniosków o stypendia Rektora za 
osiągnięcia naukowe (st. stacjonarne i niestacjonarne) i 
dla olimpijczyków (dotyczy 1 roku (st. stacjonarne i 
niestacjonarne) 

2020-10-07 
 

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla 
studentów I roku - olimpijczyków i medalistów 

2019-10-19 
 

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla 
najlepszych studentów za średnią ocen (st. stacjonarne i 
niestacjonarne) 

2020-10-15 
 

Zakończenie czynności związanych z wpisem na kolejny 
semestr studiów 

2020-12-15 
 

Ogłoszenie terminów zjazdów na studiach 
niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 

2020-12-04 
 

Ogłoszony zostanie termin prezentacji specjalności GiK i 
IŚ dla studentów 4 roku I stopnia studiów stacjonarnych 

2020-12-06 
 

Ogłoszony zostanie termin składania dezyderatów do 
planu zajęć na semestr letni 2020/2021 

2020-12-18 
 

Zakończenie zajęć semestru zimowego dla studentów 
studiów stacjonarnych IV roku 1 stopnia (10 tygodni) 

2020-12-16 2021-01-07 
Zgłaszanie terminów egzaminów w sesji zimowej 
2020/2021 

2020-12-23 2021-01-03 Wakacje zimowe 

2021-01-07 
 

Ogłoszenie harmonogramu sesji zimowej 2020/2021 

2021-01-11 
 

Egzamin inżynierski GiK i IŚ (st. stacjonarne) – termin 
podstawowy 

2021-01-14 2021-01-26 Obrony prac inżynierskich na studiach stacjonarnych 

2021-01-25 
 

Egzamin inżynierski GiK i IŚ (st. stacjonarne) – termin 
poprawkowy 

2021-01-27 
 

Koniec zajęć semestru zimowego 2020/2021 

2021-01-28 2021-02-11 Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa 

2021-02-12 2021-02-21 Zimowa sesja egzaminacyjna - cz. poprawkowa 

2021-02-22 2021-02-28 Przerwa międzysemestralna 

2021-02-25 
 

Ogłoszenie rozkładów  zajęć  na  semestr  letni  roku  
akad. 2020/2021 (st. stacjonarne i niestacjonarne) 

2021-02-28 
 

Ostateczny termin  wyboru tematu pracy dyplomowej 
przez studentów niestacjonarnych 1 stopnia, którzy w 
roku ak. 2020/2021 będą na semestrze dyplomowym 



2021-02-27 
 

Ostateczny termin składania podań o reaktywacje (st. 
stacjonarne i niestacjonarne) 

2021-02-27 
 

Ostateczny termin składania podań (st. stacjonarne i 
niestacjonarne) o wpis po urlopie, wpis z deficytem, urlop.  

2021-03-01 
 

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, o 
stypendium dla osób niepełnosprawnych  (st. stacjonarne 
i niestacjonarne) 

2021-03-01 
 

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla 
najlepszych studentów za średnią ocen (st. stacjonarne II 
stopnia 1 rok) 

2021-03-01 2021-09-30 Semestr letni 

2021-03-01 2021-06-16 Zajęcia semestru letniego 

   

2021-03-02 
 

Ogłoszony zostanie termin prezentacji modułów 
specjalizujących dla studentów 2 roku GiK studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (katedry które 
zgłoszą taką chęć; termin zostanie ustalony po 
ostatecznym ogłoszeniu terminów zjazdów) 

2021-03-11 
 

Ostateczny termin składania podań w sprawie opłat 
semestralnych na semestr letni 2020/2021 (st. 
stacjonarne i niestacjonarne) 

2021-03-16 2021-03-31 

Deklaracje studentów dotyczące wyboru modułów 
obieralnych, jakie będą realizowanych w roku akad. 
2021/2022 - st. stacjonarne niestacjonarne 

2021-04-01 2021-04-07 Wakacje wiosenne 

2021-04-15 
 

Do 15 kwietnia ostateczna lista uruchomionych modułów 
obieralnych realizowanych w roku akademickim 
2020/2021 

2021-04-15 2021-04-30 

Do 30 kwietnia zgłaszanie  tematów  prac  dyplomowych  
magisterskich i inżynierskich  na  rok  akad.  2020/2021 
przez  pracowników (st. stacjonarne  i niestacjonarne) 

2021-05-31 
 

Ogłoszenie terminów zjazdów na studiach 
niestacjonarnych w semestrze zimowym 2021/2022 

2021-05-11 2021-05-28 Zgłaszanie terminów egzaminów w sesji letniej 2020/2021 

2021-05-23 
 

Zakończenie zajęć semestru letniego dla studentów 
studiów niestacjonarnych IV roku 1 stopnia  

2021-05-28 
 

Ogłoszenie harmonogramu sesji letniej 2020/2021 

2021-06-01 2021-06-30 

Wybory tematów prac dyplomowych przez studentów 
(dotyczy studentów, którzy w roku ak. 2020/2021 będą na 
semestrze dyplomowym: studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, 
studia niestacjonarne 2 stopnia) 

2021-06-05 
 

Egzamin inżynierski GiK (st.niestacjonarne) – termin 
podstawowy 

2021-06-17 2021-06-30 Letnia sesja egzaminacyjna - cz. podstawowa 

2021-06-14 2021-07-09 Egzaminy dyplomowe magisterskie 

2021-06-19 
 

Egzamin inżynierski GiK (st.niestacjonarne) - termin 
poprawkowy 

2021-06-13 2021-07-09 Obrony prac inżynierskich na studiach niestacjonarnych 

 
 
 /dr inż. Elżbieta Jasińska -   

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia/ 


