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

zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

przerwa międzysemestralna

rozpoczęcie semestru letniego

zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego
Składanie egzaminów poprawkowych nie zwalnia studenta z uczestnictwa w bieżących zajęciach obowiązkowych

zgłaszanie zmian w Indywidualnych Planach Zajęć, składanie wniosków o awans, indywidualny tok studiów oraz o inne zgody regulaminowe

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
Ostateczny termin składania wniosków o studiowanie z długiem punktowym. Nie złożenie wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów

grupowe (minimum 10 sztuk z roku) przedłużanie legitymacji studenckich

indywidualne przedłużanie legitymacji studenckich

Dzień Mózgu - godziny dziekańskie

Święto Uniwersytetu  Gdańskiego - Dzień  Rektorski

Dzień Otwarty Wydziału – Dzień Rektorski

wakacje wiosenne

20 marca

KALENDARIUM STUDENTA - SEMESTR LETNI 2019/2020 (17 LUTEGO - 30 WRZEŚNIA 2020)
KOREKTA CZERWIEC 2020

do 30 stycznia 

28 stycznia - 9 lutego 

10 - 16 lutego 

17 lutego

17 lutego - 1 marca

do 25 lutego 

9 marca 

9 – 19  marca

od 22 marca

20 marca

20 marca

10 – 14 kwietnia



Zapisy na "bloki przedmiotowe" studentów II roku Biologii I st.
Każdy student musi w sumie zrealizować 3 bloki przedmiotowe, spośród sześciu oferowanych. 
Bloki będą prowadzone w semestrze  zimowym i letnim. 

Zapisy na "przedmioty do wyboru" na semestr zimowy studenci II roku Biologii I st., Genetyki i Biologii Eksperymentalnej 

Zapisy na "bloki specjalnościowe" i "przedmioty do wyboru" na semestr zimowy studenci II roku I st. Ochrony Zasobów Przyrodniczych 

Zapisy na przedmioty do wyboru studentów I-go roku II st. Biologii oraz II st. Biologii Medycznej

22 czerwca ogłoszenie wyników I etapu zapisów 

24-26 czerwca
II etap zapisów
W drugim etapie studenci zapisują się na inne przedmioty w miejsce tych, które nie zostały uruchomione 

30 czerwca Ogłoszenie ostatecznych wyników zapisów na "bloki przedmiotowe", "bloki specjalnościowe" i "przedmioty do wyboru"

Letnia sesja egzaminacyjna 

Ostatni dzień przyjmowania podań o przeniesienie złożenia pracy magisterskiej i licencjackiej na wrzesień

Egzaminy licencjackie i magisterskie
Prace dyplomowe wraz z załącznikami należy przesłać  na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem na uniwersytecki adres poczty 
elektronicznej opiekuna/promotora pracy (szczegółowa instrukcja na stonie WB). 
Warunkiem złożenia pracy jest wcześniejsze rozliczenie semestru letniego

Letnia sesja poprawkowa na Wydziale Biologii

Składanie w dziekanacie przez studentów I roku Biologii II stopnia indywidualnych planów zajęć na semestr 3 i 4, na kolejny rok akademicki

Elektroniczne zapisy studentów na "bloki przedmiotowe", "bloki specjalnościowe" oraz „przedmioty do wyboru”,
 które będą prowadzone w kolejnym roku akademickim

15-17 czerwca 

 6 -30 czerwca

1-31 lipca

1-14 lipca

30 czerwca 

7 lipca



Ostateczne rozliczenie semestru letniego
Studenci 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

Praktyki nauczycielskie dla studentów specjalizacji nauczycielskiej

Praktyki zawodowe dla studentów 

Wakacje letnie

1 - 24 września

22 czerwca - 24 września 

do 30 września

21 lipca


