
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19 

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY 

01.10.2017–17.02.2018 

20–29.09.2018 
Zbieranie przez sekretariat Kolegium oferty tematyki seminariów magisterskich na rok 

akademicki 2018/2019 i przekazanie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora KEA. 

 Rejestracja na zajęcia z Wychowania fizycznego i prozdrowotnego – I rok studia 

pierwszego stopnia (zajęcia realizowane w semestrze zimowym 2018/19). 

27.09.2018 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku I stopnia. 

01.10.2018 Pierwszy dzień semestru jesienno-zimowego. 

do 01.10.2018 
Potwierdzenie aktualności bądź aktualizacja programów praktyk przez koordynatorów 

praktyk dla wszystkich kierunków, specjalności i lat studiów. 

01.10.2018 Pierwszy dzień zajęć dydaktycznych w semestrze jesienno-zimowym. 

28.09.2018 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

do 08.10.2018 Wprowadzenie do systemu USOS sylabusów zajęć prowadzących w semestrze zimowym. 

15.10.2018 

przekazanie Prorektorowi ds. Kształcenia (do wiadomości Dyrektora KEA) przez 

Sekretariat KEA pisemnego sprawozdania analiz wyników ankiet oceny zajęć 

dydaktycznych za rok 2017/18. 

10–12.10.2018 
Rejestracja na seminaria dyplomowe: 

I rok studia drugiego stopnia (PE, PC, EP, ID). 

09–12.10.2018 Spotkania Doradców Studentów ze Starostami grup. 

do 10.10.2018 
Złożenie do sekretariatu KEA protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych za semestr 

letni 2017/18. 

do 20.10.2018 

Przekazanie Prorektorowi ds. kształcenia oraz Dyrektorowi KEA sprawozdania z wyników 

oceny zajęć dydaktycznych, realizowanych w poprzednim roku akademickim oraz działań 

podejmowanych na rzecz podnoszenia ich jakości. 

17.10–09.11.2018 
Prezentacja specjalności (wprowadzenie w kształcenie akademickie). 

17.10–06.11.2018 

Weryfikacja zakresu wymagań kwalifikacyjnych na specjalność przez kierowników 

specjalności oraz ustalenie terminu (dzień, godzina) i miejsca egzaminu 

kwalifikacyjnego/spotkania z kandydatami na specjalność. 

02.11.2018 Dzień wolny. 

do 09. 11. 2018 
Przekazanie do Sekretariatu KEA zweryfikowanych list zagadnień na egzaminy 

dyplomowe. 

do 30.11.2018 

Weryfikacja zagadnień egzaminacyjnych na egzaminy dyplomowe licencjackie i 

magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w roku 

akademickim 2018/19 i zamieszczanie ich przez Sekretariat na stronie kolegium w zakładce 

studenci. 

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚCI (studia pierwszego i drugiego stopnia) 

12 – 16.11.2018 Rejestracja w systemie USOSweb. 

19 – 22.11.2018 Egzaminy kwalifikacyjne – I rok studia pierwszego i drugiego stopnia 

23.11.2018 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalność. 

26 – 30.11.2018 II tura rejestracji dla osób, niezakwalifikowanych na specjalność. 

02 – 07.12. 2018 Postępowanie kwalifikacyjne dla osób z II tury rejestracji. 

10.12.2018 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na specjalności. 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

24.12.2018–01.01.2019 

 Rejestracja na zajęcia z Wychowania fizycznego i prozdrowotnego – I rok studia 

pierwszego stopnia (zajęcia realizowane w semestrze letnim 2017/18). 

 
Rejestracja na zajęcia z Kształcenie zdolności artystycznych  nauczyciela – I rok studia 

pierwszego stopnia profil praktyczny (zajęcia realizowane w semestrze letnim) 

25.01.2019 Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym. 

01.02.2019 Składanie przez Doradców studentów sprawozdań ze współpracy ze studentami. 

28.01 – 01.02.2019 Zimowa sesja egzaminacyjna. 

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA 

04 – 08.02.2019 

11 – 15.02.2019 Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna. 

17.02.2019 Ostatni dzień semestru jesienno-zimowego. 



SEMESTR WIOSENNO-LETNI 

18.02.2019–30.09.2019 

18.02.2019 Pierwszy dzień semestru wiosenno-letniego i pierwszy dzień zajęć dydaktycznych. 

do 01.03.2019 Złożenie protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych za semestr zimowy 2018/19 do 

sekretariatu KEA. 

do 03.03.2019 Wprowadzenie do systemu USOS sylabusów zajęć prowadzących w semestrze letnim. 

04.03.2019 

Przekazanie zapotrzebowania na ofertę tematyki seminariów dyplomowych (studia 

pierwszego stopnia) oraz propozycji zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2019/20 przez 

Dyrektora KEA. 

19.02.2019 

Przekazanie do sekretariatu KEA zatwierdzonych tematów prac dyplomowych, bronionych 

w roku akademickim 2018/19 przez promotorów. 

Akceptacja tematów prac dyplomowych – odpowiedzialny Dyrektor Kolegium. 

REJESTRACJA NA SEMINARIA DYPLOMOWE LICENCJACKIE, OTWIERANE W 2019/20 

04 – 08.03.2019 
Zbieranie przez sekretariat oferty tematyki seminariów dyplomowych na rok akademicki 

2019/2020 i przekazanie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora KEA. 

25 – 29.03.2019 Rejestracja na seminaria dyplomowe: I rok studia pierwszego stopnia 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

19.04–23.04.2019 

 
Rejestracja na zajęcia z Kształcenie zdolności artystycznych  nauczyciela – I rok studia 

pierwszego stopnia profil praktyczny (zajęcia realizowane w semestrze zimowym 2018/19) 

02.05.2019 Dzień wolny. 

10.06.2019 Ostatni dzień składania prac dyplomowych. 

do 25.05.2019 Przygotowanie obsady na rok akademicki 2019/20.. 

14.06.2019 Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze wiosenno-letnim. 

17 – 28.06.2019 Letnia sesja egzaminacyjna. 

18–29.06.2019 
Złożenie przez nauczycieli akademickich sprawozdań z wykonywania zajęć w roku 

akademickim 2018/19 poprzez przygotowanie wystawy końcoworocznej w KEA 

do 02.07.2019 Złożenie sprawozdań przez sekretariat w Biurze ds. organizacji i planowania kształcenia. 

PRZERWA WAKACYJNA 

oraz zaliczanie praktyk wakacyjnych 

01.07.2019-30.09.2019 

02 – 13.09.2018 Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna. 

wrzesień 2019 

do 30.09.2019 

Realizacja praktyk zawodowych. 

Zaliczenie praktyk. 

KONIEC ROKU AKADEMICKIEGO 

30.09.2019 

 

Terminy mogą ulec zmianie 


