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Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 czerwca 2019r. 

 

 
Terminy zamykania protokołów w semestrze zimowym 2019/2020 dla studiów stacjonarnych 

  
 Rodzaj protokołu  Termin   Opis 
       

 Zaliczenie 
24.01.2020 

  Do tego czasu na stronie USOSWEB protokoły są 

aktywne (status protokołu: A); nauczyciele 

wprowadzają oceny do systemu.  

 

Blokada protokołów nastąpi kolejnego dnia po 

wyznaczonym terminie; okna do wprowadzania ocen 

przestają być aktywne. Od momentu nastąpienia 

blokady można drukować protokoły (status 

protokołu: Zt, Zd lub Zn) i po podpisaniu zdawać  

do osób odpowiedzialnych za zbieranie protokołów  

w macierzystych instytutach 

    

 Zaliczenie seminarium dyplomowego  godz. 23.59  
      
 

Zaliczenie na ocenę 
02.02.2020 

  

   
    

 Egzamin  godz. 23.59  
      

 Zaliczenie na ocenę poprawkowy 
16.02.2020 

  
    

 Egzamin poprawkowy  godz. 23.59  
       

 

 
Terminy zamykania protokołów w semestrze letnim 2019/2020 dla studiów stacjonarnych 

  
 Rodzaj protokołu  Termin   Opis 
       

 Zaliczenie 14.06.2020    
Do tego czasu na stronie USOSWEB protokoły są 

aktywne (status protokołu: A); nauczyciele 

wprowadzają oceny do systemu.  

  

Blokada protokołów nastąpi kolejnego dnia po 

wyznaczonym terminie; okna do wprowadzania ocen 

przestają być aktywne. Od momentu nastąpienia 

blokady można drukować protokoły (status 

protokołu: Zt, Zd lub Zn) i po podpisaniu zdawać 

do osób odpowiedzialnych za zbieranie protokołów 

w macierzystych instytutach. 

   godz. 23.59  

 Zaliczenie na ocenę 
01.07.2020 

  
    

 Zaliczenie seminarium dyplomowego  godz. 23.59  
     

 Egzamin 15.07.2020   
   godz. 23.59  

 Zaliczenie na ocenę poprawkowy 
20.09.2020 

  
    

 Egzamin poprawkowy  godz. 23.59  
     

 Zaliczenie praktyk 30.09.2020   
   godz. 23.59   
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Terminy zamykania protokołów w semestrze zimowym 2019/2020  
dla studiów niestacjonarnych 

  
 Rodzaj protokołu Termin   Opis 
      

 Zaliczenie 23.02.2020   Do tego czasu na stronie USOSWEB protokoły są 

aktywne (status protokołu: A); nauczyciele 

wprowadzają oceny do systemu.  

  

Blokada protokołów nastąpi kolejnego dnia po 

wyznaczonym terminie; okna do wprowadzania ocen 

przestają być aktywne. Od momentu nastąpienia 

blokady można drukować protokoły (status 

protokołu: Zt, Zd lub Zn) i po podpisaniu zdawać 

do osób odpowiedzialnych za zbieranie protokołów 

w macierzystych instytutach. 

 Zaliczenie seminarium dyplomowego godz. 23.59  
     

 

Zaliczenie na ocenę 
   

 27.02.2020   
    

 Egzamin godz. 23.59  
     

 Zaliczenie na ocenę poprawkowy 
28.02.2020 

  
    

 Egzamin poprawkowy godz. 23.59  
      

 

 

Terminy zamykania protokołów w semestrze letnim 2019/2020  
dla studiów niestacjonarnych 

  
 Rodzaj protokołu  Termin   Opis 
       

 Zaliczenie 
05.07.2020 

  

Do tego czasu na stronie USOSWEB protokoły są 

aktywne (status protokołu: A); nauczyciele 

wprowadzają oceny do systemu.  

  

Blokada protokołów nastąpi kolejnego dnia po 

wyznaczonym terminie; okna do wprowadzania ocen 

przestają być aktywne. Od momentu nastąpienia 

blokady można drukować protokoły (status 

protokołu: Zt, Zd lub Zn) i po podpisaniu zdawać 

do osób odpowiedzialnych za zbieranie protokołów 

w macierzystych instytutach. 

    

 Zaliczenie seminarium dyplomowego  godz. 23.59  
      
 

Zaliczenie na ocenę 
12.07.2020 

  

   
    

 Egzamin  godz. 23.59  
      

 Zaliczenie na ocenę poprawkowy 
20.09.2020 

  
    

 Egzamin poprawkowy  godz. 23.59  
     

 Zaliczenie praktyk 30.09.2020   
   godz. 23.59   
 
 


