
 

 

Załącznik nr 3 
do decyzji Nr 40/WCY/2022 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

/STUDIA STACJONARNE II stopnia - wojskowe/ 

WYKAZ  CZYNNOŚCI TERMIN REALIZACJI 
OD DO 

Rok akademicki 2022/2023 01.10.2022 r. 30.09.2023 r. 

Zajęcia programowe semestru zimowego 03.10.2022 r. 31.01.2023 r. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wydziale Cybernetyki 11.10.2022 r.  

Dzień rektorski 31.10.2022 r. 

Święto Akademii 29.11.2022 r. 

II termin poprawkowy po semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 13.11.2022 r. 15.12.2022 r. 

Przerwa świąteczna - zimowa 24.12.2022 r. 06.01.2023 r. 

Koniec odbywania zorganizowanych zajęć dydaktycznych 31.01.2023 r. 

Przerwa międzysemestralna 20.02.2023 r. 24.02.2023 r. 

Zimowa sesja egzaminacyjna  01.02.2023 r. 10.02.2023 r. 

I termin zimowej sesji poprawkowej  13.02.2023 r. 17.02.2023 r. 

II termin zimowej sesji poprawkowej 20.02.2023 r. 24.02.2023 r. 

Składanie wniosków o powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2022/2023 09.01.2023 r. 22.01.2023 r. 

Składanie wniosków o rozłożenie opłat na raty za powtarzane zajęć w semestrze 
letnim 2022/2023 

30.01.2023 r. 15.02.2023 r. 

Wnoszenie opłat za powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2022/2023 30.01.2023 r. 24.02.2023 r. 

Składanie wniosków do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w terminie 14 dni od otrzymania 
decyzji administracyjnej 

Zajęcia programowe semestru letniego 27.02.2023 r. 31.03.2023 r. 

Przerwa świąteczna letnia 07.04.2023 r. 11.04.2023 r. 

Dzień sportu WAT 27.04.2023 r. 

Dzień rektorski     02.05.2023 r. 

Dzień wolny – święto 3 maja 03.05.2023 r. 

Egzamin na oficera 20.03.2023 r. 03.04.2023 r. 

Sesja egzaminacyjna dla dyplomantów 04.04.2023 r. 06.04.2023 r. 

I termin letniej sesji poprawkowej dla dyplomantów 12.04.2023 r. 14.04.2023 r. 

II termin letniej sesji poprawkowej dla dyplomantów 17.04.2023 r. 19.04.2023 r. 

Składanie wniosków o odpis dyplomu oraz suplementu w języku obcym 
do dnia złożenia egzaminu dyplo-
mowego 

Termin złożenia pracy dyplomowej w systemie USOS APD (obrony kwiecień) 24.04.2023 r. 

Termin rozliczenia z Uczelnią za pomocą elektronicznej karty obiegowej   
przed przystąpieniem do egzami-
nu dyplomowego 

Dostarczenie do dziekanatu harmonogramów egzaminów dyplomowych (Instytuty) 
co najmniej na 3 dni przed egzami-
nem dyplomowym 

Egzaminy dyplomowe 25.04.2023 r. 27.04.2023 r. 

Praktyki dowódcy plutonu 15.05.2023 r. 09.06.2023 r. 

Przygotowanie do promocji oficerskiej 12.06.2023 r. 22.06.2023 r. 

Promocja oficerska 23.06.2023 r. 

 
 


