
 

 
Harmonogram  

roku akademickiego 2019/2020  w Wydziale Cybernetyki  Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
 

Studia stacjonarne wojskowe  

Opis 
Data 

Od Do 

Rok akademicki 2019/2020 01.10.2019 r. 30.09.2020 r. 

Zajęcia programowe semestru zimowego 01.10.2019 r. 31.01.2020 r. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wydziale Cybernetyki 04.10.2019 r.  

Święto Akademii 29.11.2019 r. 

Dodatkowy termin poprawkowy po semestrze letnim  w  roku akademickiego 2018/2019 02.12.2019 r. 06.12.2019 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2019 r. 06.01.2020 r. 

Przerwa międzysemestralna 14.02.2020 r. 17.02.2020 r. 

Zimowa sesja egzaminacyjna  03.02.2020 r. 13.02.2020 r. 

Zimowa sesja egzaminacyjna dla  dyplomantów studiów I stopnia 09.12.2019 r. 13.12.2019 r. 

Zimowa sesja poprawkowa  18.02.2020 r. 29.02.2020 r. 

Zimowa sesja poprawkowa dla  dyplomantów studiów I stopnia 13.01.2020 r. 17.01.2020 r. 

Dodatkowy termin poprawkowy 16.03.2020 r. 20.03.2020 r. 

Dodatkowy termin poprawkowy dla  dyplomantów studiów I stopnia 20.01.2020 r. 24.01.2020 r. 

Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej 
do  końca  terminu   złożenia   pracy  dyplomowej 
(określonego w kalendarzu akademickim WCY) 

Składanie wniosków o odpis dyplomu oraz suplementu w języku obcym w  terminie  30  dni  od  egzaminu dyplomowego 

Termin rozliczenia z Uczelnią za pomocą elektronicznej karty obiegowej dla dyplomantów   przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego 

Dostarczenie do dziekanatu skróconego raportu JSA przez promotora pracy dyplomowej 
przed terminem złożenia pracy dyplomowej do 
dziekanatu przez studenta 

Termin złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu 27.01.2020 r. 

Obrony prac dyplomowych na studiach I stopnia (dla  kandydatów  na  studia  II  stopnia) 29.01.2020 r. 06.02.2020 r. 

Dostarczenie do dziekanatu harmonogramu obron (Instytuty) 
w terminie 5 dni przed dniem wyznaczonym 
na obronę prac dyplomowych 

Dostarczenie do dziekanatu opinii i recenzji do prac dyplomowych (promotor, recenzent) 
w terminie 5 dni przed data wyznaczoną 
w harmonogramie obron 

Uroczyste wręczenie dyplomów po obronie (luty) 20.03.2020 r.  

Składanie wniosków o powtarzanie przedmiotów  w semestrze  letnim 09.12.2019 r. 

Opłaty za powtarzane przedmioty w semestrze  letnim 13.01.2020 r. 29.02.2020 r. 

Składanie wniosków o rozłożenie opłat na raty za powtarzane przedmioty  
najpóźniej w terminie do 7 dni przed 

rozpoczęciem semestru 

Wybieranie do grup zajęciowych na powtarzane przedmioty do 14.03.2020 r. 

Składanie wniosków o zmianę kierunku / formy studiów  od semestru letniego 13.01.2020 r. 31.01.2020 r. 

Składanie wniosków o powtarzanie semestru, roku studiów 
najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji 
poprawkowej 

Składanie wniosków o uznanie ocen z przedmiotów zaliczonych w przypadku powtarzanie semestru lub roku studiów 
w terminie 7 dni  po otrzymaniu zgody 
na  powtarzanie  semestru/roku studiów 

Zajęcia programowe semestru letniego 02.03.2020 r. 06.07.2020 r. 

Semestr letni dla studentów 1 roku studiów II stopnia, kierunek „informatyka”, rozpoczynających studia od marca 2020 r. 02.03.2020 r. 06.07.2020 r. 

Zmiana grupy studenckiej (dotyczy przyjętych na I rok studiów) 
w terminie 7 dni od otrzymania dokumentów 

związanych z rozpoczęciem studiów 

Przerwa świąteczna  10.04.2020 r. 14.04.2020 r. 

Juvenalia / dzień sportu 08.05.2020 r. 

Dzień rektorski     12.06.2020 r. 

Przerwa wakacyjna  07.07.2020 r. 30.09.2020 r. 

Wybór tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia  07.01.2020 r. 28.02.2020 r. 

Wybór tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia (obrony: czerwiec 2021) 01.06.2020 r. 26.06.2020 r. 

Wydanie zadań do prac dyplomowych dla studentów ostatniego semestru studiów 
najpóźniej  dwa  tygodnie  przed 

 rozpoczęciem ostatniego semestru 

Składanie deklaracji studentów w zakresie wyboru specjalności w e_dziekanacie/ wybór grupy dziekańskiej 06.04.2020 r. 30.04.2020 r. 

Letnia sesja egzaminacyjna  06.07.2020 r. 17.07.2020 r. 

Letnia sesja egzaminacyjna dla dyplomantów 20.04.2020 r. 30.04.2020 r. 

Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów II stopnia,  rozpoczynających studia od marca 2020 r. 06.07.2020 r. 17.07.2020 r. 

Letnia sesja poprawkowa 30.09.2020 r. 09.10.2020 r. 

Letnia sesja poprawkowa dla dyplomantów 04.05.2020 r. 08.05.2020 r. 



Letnia sesja poprawkowa dla studentów 1 roku studiów II stopnia,  rozpoczynających studia od marca 2020 r. 30.09.2020 r. 09.10.2020 r. 

Dodatkowy termin poprawkowy 01.12.2020 r. 11.12.2020 r. 

Dodatkowy termin poprawkowy dla dyplomantów 18.05.2020 r. 22.05.2020 r. 

Dodatkowy termin poprawkowy dla studentów 1 roku studiów II stopnia, rozpoczynających studia od marca 2020 r. 01.12.2020 r. 11.12.2020 r. 

Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej 
do  końca  terminu   złożenia   pracy  dyplomowej 
(określonego w kalendarzu akademickim WCY) 

Składanie wniosków o odpis dyplomu oraz suplementu w języku obcym w  terminie 30  dni  od  egzaminu dyplomowego 

Termin rozliczenia z Uczelnią za pomocą elektronicznej karty obiegowej dla dyplomantów   przed przystąpieniem do egzaminu 
dyplomowego 

Dostarczenie do dziekanatu skróconego raportu JSA przez promotora pracy dyplomowej 
przed terminem złożenia pracy dyplomowej do 
dziekanatu przez studenta 

Termin złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu (obrony czerwiec) 29.05.2020 r. 

Obrony  prac dyplomowych na studiach I i II stopnia 01.06.2020 r. 10.06.2020 r. 

Termin złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu (obrony wrzesień) 01.09.2020 r. 

Obrony prac dyplomowych na studiach I i II stopnia  07.09.2020 r. 11.09.2020 r. 

Dostarczenie do dziekanatu harmonogramu obron (Instytuty) 
w terminie 5 dni przed dniem wyznaczonym 
na obronę prac dyplomowych 

Dostarczenie do dziekanatu opinii i  recenzji do prac dyplomowych (promotor, recenzent) 
w terminie 5 dni przed data wyznaczoną 
w harmonogramie obron 

Egzamin na oficera 11.05.2020 r. 15.05.2020 r. 

Praktyki dowódcy plutonu 29.06.2020 r. 24.07.2020 r. 

Obóz sportowo-językowy po pierwszym roku studiów I stopnia 06.07.2020 r. 07.08.2020 r. 

Przygotowanie do promocji 27.07.2020 r. 06.08.2020 r. 

Promocja 07.08.2020 r. 

Składanie wniosków o powtarzanie modułów  w semestrze zimowym 2020/2021 15.06.2020 r. 31.07.2020 r. 

Opłaty za powtarzane moduły w semestrze zimowym 2020/2021 01.08.2020 r. 30.09.2020 r. 

Wybieranie do grup zajęciowych na powtarzane moduły w semestrze zimowym 2020/2021 do  10.10.2020 r. 

Składanie wniosków o rozłożenie opłat na raty za powtarzane moduły  
najpóźniej w terminie do 7 dni przed 
rozpoczęciem semestru  

Składanie wniosków o zmianę kierunku / formy studiów  na semestr zimowy 2020/2021 31.08.2020 r. 18.09.2020 r. 

Składanie wniosków o uznanie ocen z przedmiotów zaliczonych w przypadku powtarzanie semestru lub roku studiów 
w terminie 7 dni  po otrzymaniu zgody 
na  powtarzanie  semestru/roku  studiów 

Składanie wniosków o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach (tylko egz./zal.) 
w terminie 7 dni od ustania przyczyny 
nieobecności 

Składanie wniosków o rejestrację warunkową na kolejny semestr 
najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji 
poprawkowej 

Składanie wniosków o studia indywidualne  11.05.2020 r. 29.05.2020 r. 

Składanie wniosków o studia indywidualne dla studentów 1 roku studiów II stopnia,  rozpoczynających studia od marca 2020 r. 17.02.2020 r. 06.03.2020 r. 

Odwołanie do Rektora od decyzji dziekana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji dziekana 

 


