
 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ STUDENTA NA WYDZIALE BIOLOGII  

W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 - semestr letni 

do 30 stycznia  składanie indywidualnych Planów Zajęć (IPZ) na semestr 2 I roku Biologia II stopnia 

do 3 lutego  
zapisy na "Wykłady na innym kierunku", semestr 4, II rok Biologii II stopnia.  

Zapisy dokonywane są w dziekanacie 

30 stycznia - 5 lutego zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć 

6 - 12 lutego przerwa międzysemestralna na studiach stacjonarnych  

13 lutego  rozpoczęcie semestru letniego 

13 lutego - 26 lutego 

zimowa sesja poprawkowa na studiach stacjonarnych.  

Składanie egzaminów poprawkowych nie zwalnia studenta z uczestnictwa w bieżących 

zajęciach obowiązkowych 

do 28 lutego 
zgłaszanie zmian w Indywidualnych Planach Zajęć, składanie wniosków o awans, 

indywidualną organizację zajęć oraz o inne zgody regulaminowe 

2 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. 

Brak rozliczenia wiąże się ze skreśleniem z listy studentów 

 2 marca 
ostateczny termin składania wniosków o studiowanie z długiem punktowym.  

Nie złożenie wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów 

6 - 19 marca grupowe (minimum 10 sztuk z roku) przedłużanie legitymacji studenckich 

od 20 marca  indywidualne przedłużanie legitymacji studenckich 

17 marca  Dzień Mózgu - godziny dziekańskie 

20 marca Święto Uniwersytetu  Gdańskiego - Dzień  Rektorski 



21 marca  Dni Otwarte Wydziału – godziny dziekańskie 

13 - 18 kwietnia wakacje wiosenne 

2 maja  Dzień Rektorski 
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Zapisy studentów II-go roku biologii I stopnia, na "bloki przedmiotowe", które będą prowadzone w roku akademickim 2017/2018 

4-16 maja 

zapisy na "bloki przedmiotowe studentów II-go roku pierwszego stopnia Biologii.  

Każdy student musi w sumie zrealizować 3 bloki przedmiotowe,  spośród sześciu 

oferowanych.  

Bloki będą prowadzone w semestrze  zimowym i letnim 2017/18. Zapisy prowadzone 

będą w dziekanacie (p. C/207). Studenci  dokonują zapisu osobiście. Obowiązuje limit 

miejsc do 55 osób na jeden blok 

4-16 maja 

zapisy na "przedmioty do wyboru" studentów II roku I stopnia Biologii odbywające się  

w semestrze zimowych 2017/2018.  

Zapisy odbywać się będą w Dziekanacie (p. 207). Studenci dokonują zapisów osobiście 

18 maja  

ogłoszenie wyników zapisów na "bloki przedmiotowe".  

Studenci, którzy nie uzyskali miejsca w wybranych blokach (kryterium różnicującym przy 

ewentualnym nadmiarze chętnych będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu 

studiów), zapisują się na dostępne miejsca w innych blokach 

18 maja ogłoszenie wyników zapisów na przedmioty do wyboru 

17-23 maja zapisy uzupełniające na bloki przedmiotowe i przedmioty do wyboru 
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Zapisy  studentów   I-go roku pierwszego stopnia biologii medycznej na specjalności  

(neurobiologia, diagnostyka molekularno-biochemiczna) 



8 maja - 23 maja 

składanie deklaracji wyboru specjalności.  

Wzór deklaracji należy pobrać ze strony internetowej Wydziału (zakładka Druki  

i formularze), wypełnić i podpisany złożyć w skrzynce przed dziekanatem.  

Ogłoszenie listy przyjętych na specjalności odbędzie się po zakończeniu letniej sesji 

poprawkowej 
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Zapisy na przedmioty do wyboru studentów I-go roku Biologii drugiego stopnia, które będą prowadzone w roku akademickim 2017/18 

30 marca 

ogłoszenie listy proponowanych przedmiotów do wyboru dla studentów I-go roku Biologii 

drugiego stopnia. 

Początek zapisów (zapisów studenci dokonują w Katedrze, w której piszą pracę 

magisterską) 

12 kwietnia 
zakończenie I etapu zapisów na przedmioty "do wyboru" przez studentów I-go roku 

Biologii drugiego stopnia 

19 kwietnia 

ogłoszenie wstępnej listy przedmiotów uruchomionych dla studentów I-go roku Biologii 

drugiego stopnia; początek II etapu zapisów.  

W II etapie studenci zapisują się na inne przedmioty w miejsce tych, które nie zostały 

uruchomione (zapisów w tym etapie studenci dokonują w dziekanacie) 

25 kwietnia  
zakończenie zapisów na przedmioty "do wyboru" dla studentów I-go roku Biologii 

drugiego stopnia  

27 kwietnia 
ogłoszenie ostatecznej listy przedmiotów uruchomionych dla studentów I-go roku 

Biologii drugiego stopnia  

do 29 maja 
składanie w dziekanacie przez studentów I roku Biologii II stopnia indywidualnych planów 

zajęć na semestr 3 i 4 2017/2018 

do 25 maja 

składanie podań o przyznanie miejsc w domu studenckim oraz o pomoc materialną  

w roku akademickim 2017/18. 

Wnioski nie w pełni udokumentowane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane 



1 czerwca  Święto Wydziału  

do 5 czerwca 
ostateczny termin zgłaszania się na obowiązkowe praktyki zawodowe organizowane przez 

Wydział Biologii dla studentów biologii I stopnia i biologii medycznej 

10 - 18 czerwca, 26 - 28 czerwca zajęcia terenowe dla studentów I-go i II-go roku Biologii studiów pierwszego stopnia  

12 -25 czerwca  
letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych dla studentów III-go roku Biologii 

pierwszego stopnia i studentów Biologii drugiego stopnia 

do 20 czerwca  

oddawanie prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).  

Prace należy oddawać na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem licencjackim  

i magisterskim.  

Warunkiem jest wcześniejsze rozliczenie semestru letniego  

 17  - 25 czerwca letnia sesja egzaminacyjna dla studentów I-go i II -go  roku Biologii pierwszego stopnia  

 14 czerwca - 24 lipca  egzaminy licencjackie i magisterskie 

 do 30 czerwca  
ostatni dzień przyjmowania podań o przeniesienie złożenia pracy magisterskiej  

i licencjackiej na wrzesień 

3 - 10 lipca Letnia sesja poprawkowa na Wydziale Biologii 

17 lipca 

ostateczne rozliczenie semestru letniego.  

Studenci z indeksem elektronicznym zobowiązani są do sprawdzenia zgodności ocen 

zamieszczonych na Portalu Studenta z informacją o ich wysokości, uzyskaną od 

prowadzącego po zaliczeniu/egzaminie). 

Brak rozliczenia wiąże się ze skreśleniem z listy studentów 

1 - 25 września praktyki nauczycielskie dla studentów specjalizacji nauczycielskiej 

15 czerwca - 25 września   praktyki zawodowe dla studentów I stopnia (biologia i biologia medyczna) 

do 30 września wakacje letnie 

 



Planowane są także spotkania z prodziekan ds. studenckich  i kształcenia: 

- ze studentami I-go roku Biologii I stopnia i II roku Biologii Medycznej w sprawie organizacji praktyk zawodowych; 

- ze studentów I-go roku Biologii Medycznej w sprawie  zasad i przebiegu zapisów na specjalności. 

Daty spotkań podane zostaną w terminie późniejszym, w zakładce Studenci – ogłoszenia. 


