
Informacja przesłana pocztą elektroniczną oraz zmieszczona na stronie internetowej WIŚIG. 

 

Organizacja 3-go semestru (letniego) w roku akademickim 2021/2022 

dla studentów kończących studia 

na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 

prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji  

 

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Rektora 89/2021 z dnia 11.06.2021 r. – Organizacja roku 

akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – semestr letni 

rozpoczyna się 28 lutego 2022 r., a kończy 30 września 2022 r. Poniżej zamieszczono szczegółowy 

harmonogram semestru letniego, dla studentów kończących studia II. 

L.p. Wyszczególnienie Termin Okres czasu 

1. Okres zajęć dydaktycznych 28.02–19.06.2022 r. 15 tygodni 

2. Przerwa świąteczna 14.04–19.04.2022 r. 6 dni 

3. 

Składanie do Dziekanatu WIŚiG wniosków drogą 

elektroniczną o zmianę tytułów prac dyplomowych 

(podpisanych przez dyplomantów i promotorów)  

do 30.04.2022 r. – 

4. 
Sesja egzaminacyjna – I i II termin (istnieje 

możliwość organizacji egzaminów przedsesyjnych) 
20.06–03.07.2022 r. 2 tygodnie 

5. 

Składanie do Dziekanatu WIŚiG prac magisterskich 

wraz z wymaganą, kompletną dokumentacją 

(dotyczy studentów przystępujących w lipcu do 

egzaminu dyplomowego magisterskiego) 

co najmniej 1 tydzień 

przed planowanym 

egzaminem 

dyplomowym  

– do 30.06.2022 r. 

– 

6. Egzaminy dyplomowe magisterskie 07-15.07.2022 r. 1 tydzień 

7. 

Ostateczny termin składania do Dziekanatu prac 

dyplomowych wraz z wymaganą, kompletną 

dokumentacją 

do 19.07.2022 r. 

1 miesiąc od 

zakończenia zajęć 

dydaktycznych 

8. Poprawkowa sesja egzaminacyjna 05-18.09.2022 r. 2 tygodnie 

9. Egzaminy dyplomowe magisterskie 19-23.09.2022 r. 1 tydzień 

Wszystkie powyższe propozycje są zgodne z obowiązującym Regulaminem Studiów wprowadzonym 

w życie Zarządzaniem Rektora Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

Planowane terminy zamknięcia protokołów w USOS, są następujące: 

 I termin – 04.07.2022 r.  II termin – 04.07.2022 r.  III termin – 26.09.2022 r. 

UWAGA!  Ze względu na elektroniczne indeksy, prosimy dopilnować prawidłowych wpisów do systemu 

USOS.  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego magisterskiego jest uzyskanie wszystkich 

zaliczeń wynikających z programu studiów. 


