
30 września - 01 października
Dni adaptacyjne. Spotkanie studentów pierwszego roku  I stopnia Biologii,  Biologii Medycznej, Genetyki i Biologii Eksperymentalnej oraz Ochrony 

Zasobów Przyrodniczych z Prodziekanem  ds. Studenckich i Kształcenia

4 października INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEDO NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

4 października rozpoczęcie zajęć na Wydziale Biologii

7 października Wydziałowa INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEDO 

do 15 października 
weryfikacja przynależności do grup zajęciowych, zgłaszanie u Planisty ewentualnych nieprawidłowości, zmiana grup w uzasadnionych przypadkach 

(nie dotyczy grup seminaryjnych)

do 19 października 
zgłaszanie (w Dziekanacie) i wprowadzanie w uzasadnionych przypadkach zmian  zadeklarowanych  w semestrze zimowym przedmiotów do 

wyboru (dotyczy studentów studiów drugiego stopnia)

od 15 listopada Zapisy na Przedmioty do wyboru i zapisy do Katedr dyplomowania

15 listopada uruchomienie zapisów na Przedmioty do wyboryu na innym kierunku - II stopień kierunek Biologia i Biologia Medyczna 

15 - 26 listopada  zapisy do Katedr dyplomowania - III rok OZP oraz III rok GiBE 

do  17 listopada I etap - składanie deklaracji wyboru Katedry u Pań obsługujących kierunek

 22 listopada
ogłoszenie listy przyjętych do Katedr dyplomowania - obowiązują limity przyjęć do Katedr,  decyzję o przyjęciu do Katedry podejmuje Kierownik 

Katedry często w porozumieniu z przyszłym opiekunem pracy (zasady naboru do Katedr dyplomowania są zamieszczone na stronie Wydziału)

od  22 listopada
II etap - indywitualne zapisy studentów w Katedrach, w których są jeszcze wolne miejsca (dotyczy studentów nie przyjętych do Katedry 

pierwszego wyboru)

29 listopada II druga połowa semestru (możliwe zmiany w planie!!!)

od 15 listopada do 13 grudnia elektroniczne zapisy na „przedmioty do wyboru” prowadzone w semestrze letnim dla wszystkich kierunków

15 listopada ogłoszenie katalogu "przedmiotów do wyboru"  
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17 -21 listopada  I etap zapisów (w przypadku niektórych grup ćwiczeniowych uruchomione będą tylko pojedyncze grupy - decyduje kolejność zapisów)

25 listopada ogłoszenie wyników I etapu zapisów - ogłoszenie listy przedmiotów uruchomionych i warunkowo uruchomionych

 1 - 7 grudnia 
II etap zapisów na przedmioty do wyboru. W drugim etapie zapisują się tylko studenci dla których przedmioty z pierwszego etapu wyboru nie 

zostały uruchomione.

13 grudnia
ogłoszenie ostatecznej listy przedmiotów uruchomionych  (zgodnie z zarządzeniem Rektora uruchomione zostaną te wykłady na które zapisze się 

co najmniej 25 studentów, ćwiczenia audytoryjne - jeśli zapisze się co najmniej 15 studentów, ćwiczenia laboratoryjne - co najmniej 8)

24 grudnia 2020 – 2 stycznia zimowa przerwa świąteczna 

do 15 stycznia zapisy na specjalność nauczycielską (Sekcja Dydaktyki Biologii) I rok Biologii I stopnia

17 - 30 stycznia 
zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych (możliwe egzaminy i zaliczenia po zrealizowaniu całości treści programowych, 

uzyskaniu zgody Dziekana i pozytywnej opinii rady samorządu studentów)

31 stycznia - 13 lutego zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

14 - 20 lutego przerwa międzysemestralna 

21 lutego - 6 marca zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

do 13 marca
ostateczne rozliczenie semestru zimowego. Studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu studenta poprawności wpisanych ocen w 

protokołach elektronicznych i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia i w dziekanacie


