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SEMESTR LETNI od        15.02.2016        do           05.06.2016  

    

Studencka ankieta oceniająca pracowników 
dydaktycznych 

  połowa maja 2016 

Wakacje wiosenne 24.03.2016 do 29.03.2016 

Koniec zajęć dydaktycznych   05.06.2016 

Sesja przedmiotów teoretycznych 13.06.2016 do 26.06.2016                       
(15.06. wolny 
od egzaminów) 

Sesja poprawkowa przedmiotów teoretycznych  01.07.2016 do 06.07.2016 

Sesja poprawkowa WW               do 30.06.2016 

Zwrot indeksów do dziekanatu  do  08.07.2016 

Obrony    
     

Komisja dopuszczająca do obron lic. i mgr. 

Obrony licencjackie i magisterskie  
(projektowanie produktu i komunikacji wizualnej) 

20.05.2016 

20-27.05.2016 

piątek 

piątek, 
poniedziałek 

wtorek, środa, 
piątek 

godz. 09:00                         

piątek. od godz. 
11:00, pon. wt. śr.  
od godz. 09:00                   
i piątek od 09.00 

Przeglądy  03.06.2016 do 08.06.2016 

Zaliczenia – dopuszczenia do sesji/obron do 20.05.2016   

Przegląd I i II roku specjalność projektowanie 
produktu  

03.06.2016 piątek 09:00 

Przegląd III roku specjalność projektowanie produktu 
i projektów realizowanych przez studentów I roku II 
stopnia (oprócz dyplomów) 

06.06.2016 
07.06.2016 

poniedziałek 
wtorek 

09:00 

Przegląd studiów II stopnia (pracownia prof. K. 
Piwockiego, prof. ASP J. Kozakiewicza, przegląd 
założeń dyplomowych oraz pozostałe pracownie) 

08.06.2016 
09.06.2016 

środa 
czwartek 

09:00 

Przegląd I, II i III roku Katedry Mody, obrony 
dyplomów licencjackich  

06-08.06  poniedziałek - 
środa 

09:00 

Wystawa 11.06.2016 do 17.06.2016  

Przygotowanie wystawy od 07.06.2016   

Otwarcie wystawy 10.06.2016 piątek  
(Kr. Przedmieście) 

Otwarcie wystawy WW 11.06.2016 sobota  
(Myśliwiecka) 

Demontaż wystawy WW 

Przygotowanie sal do egzaminów 

17 -19. 
06.2016 

 

piątek, sobota 
niedziela,  

 
(Myśliwiecka) 

Konferencja organizowana przez WW z British 
Council i Miastem St. Warszawa 

15.06.2016 środa  
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REKRUTACJA  
Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej oraz specjalność projektowanie ubioru 

 

Wydanie tematu do teczki   11.04.2016 poniedziałek  

Przesyłanie formularzy i zdjęć drogą elektroniczną od 09.05.2016  do 20.05.2016  

Przyjmowanie teczek wraz z pracą domową 30.05.2016 do 31.05.2016 w godz. 10:00 – 14:00 

Komisja teczkowa 31.05.2016 wtorek od godz. 12.00 

Odbiór teczek (obowiązkowy) 31.05.2016 wtorek od 17:30 do 18:30 

Opublikowanie list kandydatów dopuszczonych do 
egzaminu praktycznego 

07.06.2016 wtorek ok. 15:00 

 

Egzaminy wstępne 20.06.2016 do 25.06.2016 

Specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej 

Egzamin z rysunku, malarstwa i rzeźby 20.06.2016 poniedziałek od godz. 09:00 

Egzamin projektowy 21.06.2016 wtorek od godz. 09:00 

Specjalność projektowanie ubioru 

Egzamin z rysunku i rzeźby 22.06.2016 środa od godz. 09:00 

Egzamin projektowy (prosimy kandydatów o 

zarezerwowanie całego dnia na egzamin projektowy) 
23.06.2016 czwartek od godz. 09:00 

Opublikowanie list kandydatów dopuszczonych do 
autoprezentacji 

29.06.2016 środa ok. 12:00 

Autoprezentacja*  

Specjalność projektowanie produktu  
i komunikacji wizualnej 

30.06.2016 czwartek od godz. 09:00 

Specjalność projektowanie ubioru 01.07.2016 piątek od godz. 09:00 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych na 
studia 

07.07.2016 czwartek ok. 15:00 

 

* Tegoroczny maturzysta zobowiązany jest dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości, najpóźniej w dniu 
06.07.2016 r. do godz. 11.00.  

 

 
Letnia przerwa dydaktyczna rozpoczyna się 22 lipca 2016r.  


