
 KALENDARIUM STUDENTA - SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 (2 PAŹDZIERNIKA 2017 - 29 STYCZNIA 2018) 

29 września (piątek) Uczelniana inauguracja roku akademickiego 2017/2018 

2 października  rozpoczęcie zajęć na Wydziale Biologii 

6 października (piątek) 
inauguracja roku akademickiego na Wydziale Biologii. Spotkanie studentów pierwszego roku  I stopnia Biologii  
i Biologii Medycznej z Prodziekanem i Opiekunami Lat 

do 13 października (środa) 
weryfikacja przynależności do grup zajęciowych, zgłaszanie (u Planistki) ewentualnych nieprawidłowości, zmiana grup 
w uzasadnionych przypadkach (nie dotyczy grup seminaryjnych) 

do 16 października (poniedziałek) 
zgłaszanie (w Dziekanacie) i wprowadzanie w uzasadnionych przypadkach zmian  zadeklarowanych  w semestrze 
zimowym przedmiotów do wyboru (dotyczy studentów studiów drugiego stopnia) 

16-23 października  grupowe (minimum 10 sztuk z kierunku i roku) przedłużanie legitymacji studenckich 

24-30 października  indywidualne przedłużanie legitymacji studenckich 

13 listopada (poniedziałek) ogłoszenie katalogu "przedmiotów do wyboru"  -  I rok II stopień Biologii  

13-27 listopada 
zapisy na „przedmioty do wyboru” prowadzone w semestrze letnim 2017/2018 dla studentów I roku Biologii II 
stopnia (zapisy dokonywane wg matrycy planu)                                                               

     13-17 listopada I etap zapisów studentów I roku Biologii II st. na przedmioty (w Katedrach dyplomowania)   

22 listopada ogłoszenie wstępnej  listy przedmiotów uruchomionych dla studentów I roku Biologii II st. 

           23-27 listopada  
II etap zapisów. Studenci I roku Biologii II st. zapisują się na inne przedmioty w miejsce tych, które nie zostały 
uruchomione (w Dziekanacie) 

29 listopada  ogłoszenie ostatecznej listy przedmiotów uruchomionych dla studentów I roku Biologii II stopnia 

20 listopada ogłoszenie katalogu "przedmiotów do wyboru"  -  III rok Biologii i III rok Biologii Medycznej 

20-24 listopada  
zapisy do Katedr - III rok Biologii oraz III rok Biologii Medycznej (dotyczy jedynie specjalności diagnostyka 
molekularno-biochemiczna) (zapisy odbywają się w Katedrach dyplomowania) 

20 listopada –  
4 grudnia  

zapisy na „przedmioty do wyboru” prowadzone w semestrze letnim 2017/2018 dla studentów III roku Biologii i III 
roku Biologii Medycznej  

     20-24 listopada 
I etap zapisów dla studentów III roku Biologii i III roku Biologii medycznej na przedmioty (w Katedrach 
dyplomowania)   



 

 

 

28 listopada  ogłoszenie wstępnej  listy przedmiotów uruchomionych dla studentów III roku Biologii i III roku Biologii Medycznej 

 30 listopada - 4 grudnia  
II etap zapisów na przedmioty dla studentów III roku Biologii i III roku Biologii Medycznej. Studenci zapisują się na 
inne przedmioty w miejsce tych, które nie zostały uruchomione (w Dziekanacie) 

7 grudnia ogłoszenie ostatecznej listy przedmiotów uruchomionych dla III roku Biologii i III roku Biologii Medycznej 

23 grudnia 2017 –  
2 stycznia 2018 

wakacje zimowe 

do 29 stycznia 2018 składanie indywidualnych planów zajęć (I rok II st. Biologia – na semestr 2) 

29 stycznia - 11 lutego 2018 zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć 

12 - 18 lutego 2018 przerwa międzysemestralna na studiach stacjonarnych 

19 lutego - 4 marca 2018 zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego 

do 12 marca 2018 
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 

  Studentom przypominamy, że: 
  - od roku akademickiego 2015/16 na Wydziale Biologii obowiązuje semestralne rozliczanie zajęć, niezależnie od roku studiów 


