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Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

 

 

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 

studia stacjonarne 
 

25.09.2020 Przekazanie Instytutom przez Dyrektora Studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

seminaria dyplomowe magisterskie dla studentów I roku pedagogiki II stopnia oraz 

I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych II stopnia, których 

realizacja rozpocznie się w bieżącym roku akademickim. 

25.09.2020 Przekazanie Instytutowi przez Dyrektora Studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

seminaria dyplomowe magisterskie dla studentów I roku pedagogiki specjalnej  II 

stopnia, których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku akademickim. 

 

SEMESTR ZIMOWY 

01.10.2020 - 21.02.2021 
do 01.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych magisterskich dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku: 

pedagogika specjalna, których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku 

akademickim. 

do 01.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych magisterskich dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach: 

pedagogika i interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, 

których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku akademickim. 

do 01.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych magisterskich dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, których realizacja rozpocznie 

się w bieżącym roku akademickim. 

01.10.2020 Pierwszy dzień semestru zimowego. 

01.10.2020 Przekazanie Instytutowi przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

seminaria dyplomowe magisterskie dla studentów I roku socjologii II stopnia, 

których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku akademickim. 
01.10.2020 Przekazanie Instytutom przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

konwersatoria w językach obcych dla studentów I roku studiów II stopnia na 

kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, realizowanych w semestrze 

letnim bieżącego roku akademickiego. 
01.10.2020 Przekazanie Instytutowi przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

fakultety (w tym w językach obcych) dla studentów I roku socjologii I stopnia, 

których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku 

akademickiego. 
01.10.2020 Przekazanie Instytutowi przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

fakultety obcojęzyczne (konwersatoria) dla studentów I roku socjologii II stopnia, 

których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku 

akademickiego. 
01-06.2020 Rejestracja na zajęcia z Wychowania fizycznego dla studentów I roku studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wszystkich 

kierunków z wyłączeniem Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

do 02.10.2020 Uzupełnianie w USOS przez Koordynatorów przedmiotów sylabusów zajęć 

prowadzonych w semestrze zimowym. 
do 02.10.2020 Składanie przez Opiekunów praktyk w Biurze Spraw Studenckich – Sekcja Praktyk 

zweryfikowanych programów praktyk lub potwierdzenie ich aktualności. 

02.10.2020  Uroczysta inauguracja roku akademickiego. 

do 03.10.2020 Zatwierdzanie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty seminariów dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie 

się w bieżącym roku akademickim na studiach II stopnia na kierunku: pedagogika 

specjalna. 

do 03.10.2020 Zatwierdzanie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 
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APS oferty seminariów dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie 

się w bieżącym roku akademickim na studiach II stopnia na kierunkach: pedagogika 

oraz interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka. 

do 03.10.2020 Zatwierdzanie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty seminariów dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie 

się w bieżącym roku akademickim na studiach II stopnia na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

05.10.2020 Pierwszy dzień zajęć dydaktycznych. 

05-08.10.2020 Dni adaptacyjne dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów I i II stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich. Dla studentów II stopnia - spotkanie w 

aplikacji Teams. 

05-08.10.2020 Indywidualne konsultacje przyszłych promotorów prac dyplomowych 

magisterskich ze studentami I roku pedagogiki, pedagogiki specjalnej, edukacji 

artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz interdyscyplinarnych studiów nad 

dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia (na dyżurach).  

05-09.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty fakultetów dla 

studentów I roku socjologii I stopnia, których realizacja rozpocznie się w semestrze 

letnim bieżącego roku akademickiego. 
05-09.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty fakultetów 

obcojęzycznych dla studentów I roku socjologii II stopnia, których realizacja 

rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 
do 07.10.2020 Zatwierdzanie przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studium terminów dyżurów 

pracowników w semestrze zimowym i zamieszczanie przez Sekretariat 

Instytutu/Kierownika Studium informacji w systemie USOS. 

07-11.10.2020 Rejestracja w USOS dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach: 

pedagogika, pedagogika specjalna oraz interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem 

i prawami dziecka na seminaria dyplomowe magisterskie. 
07-11.10.2020 Rejestracja w USOS dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na seminaria dyplomowe magisterskie. 

do 09.10.2020 Składanie przez Instytuty w Biurze Spraw Studenckich protokołów zaliczeń i 

egzaminów. 

do 09.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów zweryfikowanych opisów 

specjalności/modułów i procedur kwalifikacji na specjalności/moduły (jeśli 

planowane są rejestracje) lub poinformowanie o braku zmian.  
do 09.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych magisterskich dla I roku socjologii II stopnia, których realizacja 

rozpocznie się w bieżącym roku akademickim. 
12-16.10.2020 Zatwierdzanie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty seminariów dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie 

się w bieżącym roku akademickim na kierunku socjologia II stopnia. 
12-16.10.2020 Zamieszczanie w USOS przez instytutowych Koordynatorów USOS aktualnych 

opisów specjalności/modułów i procedur kwalifikacji na specjalności/moduły na 

kierunku (jeśli planowane są rejestracje). 
do 15.10.2020 Przekazanie przez Dyrektorów Instytutów Prorektorowi ds. kształcenia 

sprawozdania z wyników oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w poprzednim 

roku akademickim oraz działań podejmowanych na rzecz podnoszenia ich jakości. 

do 16.10.2020 Spotkania Doradców studentów ze Starostami grup. 

do 16.10.2020 Przekazanie przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studium Pełnomocnikowi 

rektora ds. zapewniania jakości kształcenia ramowych planów hospitacji zajęć 

dydaktycznych w semestrze zimowym. 

do 16.10.2020 Realizacja „Wprowadzenia do specjalności” dla studentów I roku socjologii I 

stopnia, I roku socjologii II stopnia oraz I roku pracy socjalnej. 

do 16.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty konwersatoriów w 

języku obcym dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach: pedagogika i 

pedagogika specjalna, których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim 

bieżącego roku akademickiego. 

17-25.10.2020 Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów I roku socjologii I stopnia. 

17-25.10.2020 Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów I roku socjologii II stopnia. 
17-25.10.2020 Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów I roku pracy socjalnej. 
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19-23.10.2020 Indywidualne konsultacje przyszłych promotorów prac dyplomowych 

magisterskich ze studentami I roku socjologii II stopnia (na dyżurach). 

19-30.10.2020 Prezentacje specjalności (w ramach wprowadzenia w kształcenie akademickie) na 

kierunku pedagogika I stopnia. 
19-30.10.2020 Prezentacje modułów: arteterapia i media cyfrowe (w ramach wprowadzenia w 

kształcenie akademickie) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych I stopnia oraz modułów: arteterapeutycznego i artystycznego na 

studiach II stopnia. 

do 23.10.2020 Zatwierdzanie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty fakultetów dla I roku socjologii I stopnia oraz fakultetów 

obcojęzycznych dla I roku socjologii II stopnia, których realizacja rozpocznie się w 

semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 

do 23.10.2020 Zatwierdzanie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty konwersatoriów w języku obcym dla studentów I roku studiów II 

stopnia na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, których realizacja 

rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 

24.10-01.11.2020 Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii II stopnia na seminaria 

dyplomowe magisterskie, których realizacja rozpocznie się w bieżącym roku 

akademickim.  
27-30.10.2020 Rejestracja w USOS dla studentów I roku pedagogiki i pedagogiki specjalnej II 

stopnia na konwersatoria w językach obcych, których realizacja rozpocznie się w 

semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 

do 30.10.2020 Pobieranie przez Kierowników specjalności z USOS list kandydatów na 

specjalności na kierunku socjologia I stopnia, socjologia II stopnia i na kierunku 

praca socjalna.  
do 30.10.2020 Przekazanie studentom informacji o praktykach (spotkania Opiekunów praktyk ze 

studentami). 
do 30.10.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów zweryfikowanej listy 

zagadnień na egzamin dyplomowy lub poinformowanie o braku zmian. 
31.10-08.11.2020 Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii II stopnia na fakultety 

obcojęzyczne, których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku 

akademickiego.  

31.10-08.11.2020 Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii I stopnia na fakultety, których 

realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 

02-06.11.2020 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii II 

stopnia, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe 

magisterskie oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu i stosownych jednostek 

administracyjnych. 

02-06.11.2020 Rejestracja w systemie USOS na specjalności na kierunku pedagogika I stopnia. 

02-06.11.2020 Rejestracja w systemie USOS na moduły na kierunku edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk plastycznych I i II stopnia. 
do 06.11.2020 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Kierowników specjalności na 

kierunkach: socjologia I stopnia, socjologia II stopnia i praca socjalna oraz 

składanie list kandydatów u Dyrektora studiów. 

do 06.11.2020 Zamieszczanie w USOS na indywidualnych kontach studentów I roku studiów II 

stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna informacji o 

zakwalifikowaniu na konwersatoria w językach obcych, których realizacja 

rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego oraz 

powiadomienie Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 

do 06.11.2020 Zamieszczanie w USOS na indywidualnych kontach studentów I roku studiów II 

stopnia na kierunku, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych informacji 

o zakwalifikowaniu na konwersatoria w językach obcych, których realizacja 

rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego oraz 

powiadomienie Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 

do 09.11.2020 Przekazanie Dyrektorowi Instytutu przez Dyrektora studiów informacji o 

zapotrzebowaniu na pracownie dyplomowe dla studentów II roku studiów I stopnia 

i I roku studiów II stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, 

których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku 

akademickiego. 
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09-10.11.2020 Pobieranie przez Kierowników specjalności z USOS list kandydatów na 

specjalności na kierunku pedagogika I stopnia.  

09-10.11.2020 Pobieranie przez Kierowników specjalności z USOS list kandydatów na moduły 

specjalnościowe na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I i 

II stopnia.  

12-18.11.2020 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Kierowników specjalności na 

kierunku pedagogika i składanie list kandydatów u Dyrektora studiów. 

12-18.11.2020 Postępowanie kwalifikacyjne na moduły na kierunku edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk plastycznych I i II stopnia i składanie list kandydatów u Dyrektora 

studiów. 

do 13.11.2020 Podjęcie decyzji przez  Dyrektora studiów o przyjęciu studentów na specjalności na 

kierunku socjologia I stopnia, socjologia II stopnia i praca socjalna. 

do 13.11.2020 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii I 

stopnia, socjologii II stopnia i pracy socjalnej ostatecznej informacji o 

zakwalifikowaniu na specjalności oraz powiadomienie Dyrektorów Instytutów i 

stosownych jednostek administracyjnych. 

do 16.11.2020 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty pracowni 

dyplomowych dla studentów dla studentów II roku studiów I stopnia i I roku 

studiów II stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, których 

realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 

16-19.11.2020 Rejestracja w USOS dla studentów II roku pedagogiki I stopnia, specjalności: 

Animacja społeczno-kulturowa na zajęcia do wyboru: Metodyka organizacji i 

prowadzenia zajęć w zakresie wybranej dziedziny, których realizacja rozpocznie się 

w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 

do 20.11.2020  Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii I 

stopnia, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety, których realizacja 

rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego oraz 

powiadomienie Dyrektora Instytutu i stosownych jednostek administracyjnych. 

do 20.11.2020 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii II 

stopnia, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety obcojęzyczne, 

których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego 

oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu i stosownych jednostek administracyjnych. 

do 20.11.2020 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalności na kierunku pedagogika i 

decyzja Dyrektora studiów o przyjęciu na specjalność lub odesłaniu do II tury 

rekrutacji. 

do 23.11.2020 Zatwierdzenie i zamieszczenie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty pracowni dyplomowych, których realizacja rozpocznie się w semestrze 

letnim bieżącego roku akademickiego na studiach I i II stopnia na kierunku 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

23-25.11.2020 II tura rejestracji dla osób niezakwalifikowanych na specjalność na kierunku 

pedagogika I stopnia. 

do 24.11.2020  Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów II roku pedagogiki 

I stopnia – specjalność: animacja społeczno-kulturowa, ostatecznej informacji o 

zakwalifikowaniu na zajęcia, których realizacja rozpocznie się w semestrze letnim 

bieżącego roku akademickiego oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu i 

stosownych jednostek administracyjnych. 

do 25.11.2020 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na moduły na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I i II stopnia i ostateczna decyzja 

Dyrektora studiów o przyjęciu na moduł oraz powiadomienie stosownych jednostek 

administracyjnych. 

26.11-01.12.2020 Postępowanie kwalifikacyjne dla osób z II tury rejestracji na specjalność na 

kierunku pedagogika I stopnia. 
do 30.11.2020 Zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej APS list zagadnień 

na egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie. 
30.11-04.12.2020 Rejestracja w USOS dla studentów II roku studiów I stopnia i I roku studiów II 

stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na 
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pracownie dyplomowe. 

do 04.12.2020 Podjęcie ostatecznej decyzji przez Dyrektora studiów o zakwalifikowaniu na 

specjalność studentów pedagogiki I stopnia oraz powiadomienie ich na 

indywidualnych kontach w systemie USOS, jak też Dyrektorów Instytutów i 

stosownych jednostek administracyjnych. 

do 11.12.2020 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów II roku studiów I 

stopnia i I roku studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na pracownie 

dyplomowe oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek 

administracyjnych. 
24.12.2020-

06.01.2021 
Przerwa świąteczna. 

29.01.2021 Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym. 
01.02-05.02.2021 Zimowa sesja egzaminacyjna (przeprowadzanie egzaminów w pierwszym terminie). 

08-12.02.2021 Przerwa zimowa. 

10-16.02.2021 Rejestracja na zajęcia z Wychowania fizycznego dla studentów I roku studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wszystkich 

kierunków z wyłączeniem kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

15-19.02.2021 Zimowa sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę 

poprawkowych). 

21.02.2021 Ostatni dzień semestru zimowego. 
 

SEMESTR LETNI 
22.02.2021 – 30.09.2021 

22.02.2021 Pierwszy dzień semestru letniego. 

22.02.2021 Przekazanie Instytutom informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe 

licencjackie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II 

roku socjologii I stopnia i II roku pracy socjalnej. 

22.02.2021 Przekazanie Instytutowi informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe 

licencjackie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II 

roku pedagogiki I stopnia. 

22.02.2021 Przekazanie Instytutowi informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe 

licencjackie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na 

III roku studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych. 

22.02.2021 Przekazanie Instytutowi informacji o zapotrzebowaniu na seminaria dyplomowe 

magisterskie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na 

IV roku psychologii. 

do 26.02.2021 Zatwierdzanie przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studium terminów dyżurów 

pracowników w semestrze letnim i zamieszczanie przez Sekretariat 

Instytutu/Kierownika Studium w systemie USOS informacji o dyżurach 

pracowników w semestrze letnim.  

do 26.02.2021 Uzupełnianie w USOS przez Koordynatorów przedmiotów sylabusów zajęć 

prowadzonych w semestrze letnim. 

do 26.02.2021 Składanie przez Instytuty w Biurze Spraw Studenckich protokołów zaliczeń i 

egzaminów. 

27.02-07.03.2021 Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów II roku psychologii. 

01.03.2021 Przekazanie Instytutom informacji o zapotrzebowaniu na fakultety (w tym w 

językach obcych), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim 

na II i III roku socjologii I stopnia i II roku pracy socjalnej oraz IV i V roku 

psychologii oraz na fakultety obcojęzyczne (konwersatoria), których realizacja 

rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na III roku psychologii. 

01.03.2021 Przekazanie Instytutom przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

fakultety (w tym w językach obcych), których realizacja rozpocznie się w 

przyszłym roku akademickim na II roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika 

specjalna. 
01.03.2021 Przekazanie Instytutom przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 
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fakultety (w tym w językach obcych), których realizacja rozpocznie się w 

przyszłym roku akademickim na kierunku pedagogika: na II roku studiów II stopnia 

oraz II i III roku studiów I stopnia. 

01.03.2021 Przekazanie Instytutom przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

konwersatoria w języku obcym dla II roku studiów II stopnia: pedagogiki, 

pedagogiki specjalnej, realizowane w kolejnym roku akademickim. 

01.03.2021 Przekazanie Instytutowi przez Dyrektora studiów informacji o zapotrzebowaniu na 

konwersatoria w językach obcych dla studentów II roku studiów II stopnia na 

kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, realizowanych w 

kolejnym roku akademickim. 
01-05.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na II roku socjologii I stopnia i II roku pracy socjalnej. 
01-05.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych magisterskich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na IV roku psychologii. 

01-05.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na II roku pedagogiki I stopnia. 

01-05.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty seminariów 

dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na III roku studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk plastycznych. 

01-09.03.2021 Rejestracja w USOS na specjalność logopedia dla studentów I roku pedagogiki 

specjalnej (jednolite studia magisterskie). 

01-09.03.2021 Rejestracja w USOS na specjalności dla studentów II roku pedagogiki specjalnej 

(jednolite studia magisterskie). 

do 05.03.2021 Przekazanie przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studium Pełnomocnikowi 

rektora ds. zapewniania jakości kształcenia ramowych planów hospitacji zajęć 

dydaktycznych w semestrze letnim. 

08-12.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty fakultetów, których 

realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na kierunku pedagogika 

specjalna na II roku studiów II stopnia. 

08-12.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty fakultetów, których 

realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na kierunku pedagogika: 

na II roku studiów II stopnia i II, III roku studiów I stopnia. 

08-12.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty fakultetów, których 

realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na II, III roku socjologii I 

stopnia i II roku pracy socjalnej oraz IV i V roku psychologii oraz oferty fakultetów 

obcojęzycznych (konwersatoriów), których realizacja rozpocznie się w przyszłym 

roku akademickim na III roku psychologii. 
10-15.03.2021 Składanie przez Dyrektora Instytutu u Dyrektora studiów oferty konwersatoriów w 

języku obcym dla II roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika 

specjalna oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, realizowanych 

w kolejnym roku akademickim. 

do 12.03.2021 Pobieranie przez Kierowników specjalności z systemu USOS list kandydatów na 

specjalności na kierunku psychologia. 

do 12.03.2021 Pobieranie przez Kierownika specjalności z systemu USOS listy kandydatów na 

specjalność logopedia na kierunku pedagogika specjalna (jednolite studia 

magisterskie). 

do 12.03.2021 Pobieranie przez Kierowników specjalności z systemu USOS list kandydatów na 

specjalności na kierunku pedagogika specjalna (jednolite studia magisterskie). 

15-19.03.2021 Zatwierdzenie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie 

się w przyszłym roku akademickim na studiach I stopnia na kierunkach: socjologia i 

praca socjalna oraz seminariów dyplomowych magisterskich na kierunku 

psychologia. 

15-19.03.2021 Zatwierdzenie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie 
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się w przyszłym roku akademickim na studiach I stopnia na kierunku: pedagogika. 

15-19.03.2021 Zatwierdzenie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie 

się w przyszłym roku akademickim na III roku studiów I stopnia na kierunku 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 
do 19.03.2021 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Kierowników specjalności na 

kierunku psychologia i składanie list kandydatów u Dyrektora studiów. 

22-24.03.2021 Zatwierdzenie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

oferty konwersatoriów w języku obcym dla II roku studiów II stopnia na kierunku 

pedagogika, pedagogika specjalna oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych, realizowanych w kolejnym roku akademickim. 

22-26.03.2021 Zatwierdzenie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty fakultetów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na II roku kierunku pedagogika specjalna II stopnia. 
22-26.03.2021 Zatwierdzenie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty fakultetów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na kierunku pedagogika: II i III roku I stopnia oraz II roku studiów II 

stopnia. 
22-26.03.2021 Zatwierdzenie i zamieszczanie przez Dyrektora studiów na stronie internetowej 

APS oferty fakultetów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na kierunkach: II, III roku socjologii I stopnia i II roku pracy socjalnej 

oraz IV i V roku psychologii oraz oferty fakultetów obcojęzycznych 

(konwersatoriów), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim na III roku psychologii. 
22-26.03.2021 Indywidualne konsultacje przyszłych promotorów prac dyplomowych licencjackich 

ze studentami I roku studiów I stopnia: pedagogiki, edukacji artystycznej w zakresie 

sztuk plastycznych, socjologii i pracy socjalnej oraz prac dyplomowych 

magisterskich ze studentami III roku psychologii (na dyżurach).  

do 23.03.2021 Postępowanie kwalifikacyjne na specjalność logopedia dla studentów I roku 

pedagogiki specjalnej (jednolite studia magisterskie) prowadzone przez Kierownika 

specjalności i składanie list kandydatów u Dyrektora studiów. 

do 23.03.2021 Postępowanie kwalifikacyjne na specjalności dla studentów II roku pedagogiki 

specjalnej (jednolite studia magisterskie), prowadzone przez kierowników 

specjalności i składanie list kandydatów u Dyrektora studiów. 

25.03-01.04.2021 

 

Rejestracja w USOS dla I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika oraz 

pedagogika specjalna na konwersatoria w języku obcym, które będą realizowane w 

przyszłym roku akademickim. 

25.03-01.04.2021 

 

Rejestracja w USOS dla I roku studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna 

w zakresie sztuk plastycznych na konwersatoria w języku obcym, które będą 

realizowane w przyszłym roku akademickim. 

do 26.03.2021 Decyzja Dyrektora studiów o przyjęciu studentów na specjalności na kierunku 

psychologia. 
do 26.03.2021 Zamieszczanie w USOS na indywidualnych kontach studentów II roku psychologii 

ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalności oraz powiadomienie 

Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 

do 31.03.2021 Decyzja Dyrektora studiów o przyjęciu studentów I roku pedagogiki specjalnej 

jednolitych studiów magisterskich na specjalność logopedia. 

do 31.03.2021 Decyzja Dyrektora studiów o przyjęciu studentów II roku pedagogiki specjalnej na 

specjalności. 

do 31.03.2021 Zamieszczanie w USOS na indywidualnych kontach studentów I roku pedagogiki 

specjalnej ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalność logopedia oraz 

powiadomienie Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 

do 31.03.2021 Zamieszczanie w USOS na indywidualnych kontach studentów II roku pedagogiki 

specjalnej ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalności oraz 

powiadomienie Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 
02-06.04.2021 Przerwa świąteczna. 
10-18.04.2021 Rejestracja w USOS dla studentów I i II roku pedagogiki I stopnia oraz I roku 

studiów II stopnia oraz dla studentów I roku pedagogiki specjalnej II stopnia na 

fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.  
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10-18.04.2021 Rejestracja w USOS dla studentów I roku pracy socjalnej, I i II roku socjologii I 

stopnia, III i IV roku psychologii na fakultety oraz II roku psychologii na fakultety 

obcojęzyczne (konwersatoria), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku 

akademickim. 

10-18.04.2021 Rejestracja w USOS dla studentów I roku studiów I stopnia: pedagogiki, socjologii i 

pracy socjalnej na seminaria dyplomowe licencjackie, których realizacja rozpocznie 

się w przyszłym roku akademickim. 
10-18.04.2021 Rejestracja w USOS dla studentów II roku studiów I stopnia edukacji artystycznej 

w zakresie sztuk plastycznych na seminaria dyplomowe licencjackie, których 

realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim. 
10-18.04.2021 Rejestracja w USOS dla III roku psychologii na seminaria dyplomowe magisterskie, 

których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim. 
do 12.04.2021 Zamieszczanie w USOS na indywidualnych kontach studentów I roku studiów II 

stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, informacji o 

zakwalifikowaniu na konwersatoria w językach obcych, których realizacja 

rozpocznie się w przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektora 

Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 

do 12.04.2021 Zamieszczanie w USOS na indywidualnych kontach studentów I roku studiów II 

stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, informacji 

o zakwalifikowaniu na konwersatoria w językach obcych, których realizacja 

rozpocznie się w przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektora 

Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 

do 23.04.2021 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku studiów I 

stopnia kierunków: pedagogika, socjologia i praca socjalna, ostatecznej informacji o 

zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe licencjackie oraz powiadomienie 

Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 
do 23.04.2021 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów II roku studiów I 

stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ostatecznej 

informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe licencjackie oraz 

powiadomienie Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 

do 23.04.2021 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów III roku 

psychologii, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe 

magisterskie oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu i odpowiednich jednostek 

administracyjnych. 

do 30.04.2021 Wprowadzanie do systemu USOS przez Sekretariat Instytutu: tytułu pracy 

dyplomowej w języku polskim, daty jego zatwierdzenia, języka pracy oraz 

nazwiska promotora. 
do 07.05.2021 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku pracy 

socjalnej, I i II roku socjologii I stopnia oraz: II, III i IV roku psychologii 

ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety, których realizacja 

rozpocznie się w przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektora 

Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 
do 07.05.2021 Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I i II roku I stopnia 

pedagogiki oraz I roku studiów II stopnia: pedagogiki i pedagogiki specjalnej 

ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety, których realizacja 

rozpocznie się w przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektora 

Instytutu i odpowiednich jednostek administracyjnych. 
24-28.05.2021 Składanie przez Doradców studentów Pełnomocnikowi rektora ds. zapewniania 

jakości kształcenia sprawozdań ze współpracy ze studentami. 
do 04.06.2021 Składanie przez Instytuty u Dyrektora studiów listy osób pełniących w przyszłym 

roku akademickim funkcje: Doradców studentów, Kierowników specjalności, 

instytutowych Koordynatorów USOS, osób odpowiedzialnych za zamieszczanie i 

aktualizację informacji dotyczących Instytutu na stronie internetowej APS.  
14.06.2021 Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim. 

15-30.06.2021 Letnia sesja egzaminacyjna (przeprowadzanie egzaminów w pierwszym terminie). 

15.06-16.07.2021 Egzaminy dyplomowe. 

30.06.2021 Ostatni dzień składania prac dyplomowych w systemie APD i zatwierdzania raportu 

z systemu antyplagiatowego przez promotora. 

01.07-31.08.2021 Przerwa wakacyjna. 
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do 02.07.2021 Składanie przez nauczycieli akademickich w sekretariacie Instytutu Kart 

zrealizowanego obciążenia dydaktycznego. 

do 05.07.2021 Przekazanie przez sekretariat Instytutu do Biura Planowania Kształcenia Kart 

zrealizowanego obciążenia dydaktycznego. 

01-10.09.2021 Letnia sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę 

poprawkowych). 

13.09-30.09.2021 Egzaminy dyplomowe studentów, którzy uzyskali zgodę Dyrektora studiów na 

przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. 

do 30.09.2021 Zaliczanie praktyk. 

30.09.2021 Ostatni dzień semestru letniego. 

 

 


