
Wydarzenie Data wydarzenia Komentarz do wydarzenia

rejestracja do grup 

ćwiczeniowych dla I roku 

na semestr zimowy 

2022/23 

1. dzienne, wieczorowe - 

I stopień 20:00 30.09.2022 do 23:59 02.10.2022

II stopień 21:00 30.09.2022 do 23:59 02.10.2022

2. zaoczne - 

I stopień 20:00 30.09.2022 do 23:59 15.10.2022

II stopień 21:00 30.09.2022 do 23:59 15.10.2022

Rejestracje do grup ćwiczeniowych odbywają 

się dwukrotnie w roku akademickim - 

oddzielnie na semestr zimowy i letni. Po 

zakończonej rejestracji mają Państwo jeszcze 

możliwość zmiany grupy zajęciowej w ciągu 

dwóch tygodni od zakończenia zapisów. 

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie 

całoroczne i w semestrze zimowym:  Rejestracja 

rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.                                                                  

I tura: 06.06.2022 – 30.06.2022 (rejestracja do grup 

dedykowanych i otwartych)                                                                 

II tura: 12.09.2022 – 24.10.2022 (rejestracja na 

wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już 

przedmiotów dedykowanych).                                      

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie 

w semestrze letnim: 

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy 

o godz. 23:59.                                              

 I tura: 05.12.2022  – 30.12.2022 (rejestracja do grup 

dedykowanych i otwartych)                                                                 

II tura: 23.01.2023 – 14.03.2023 (rejestracja na 

wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już 

przedmiotów dedykowanych)

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Dla studentów studiów pierwszego stopnia 

stacjonarnych i wieczorowych                                           

I. 02.06.2022-30.06.2022 – indywidualna rejestracja 

studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na 

maksymalnie 60 godzin zajęć),

II. 15.09.2022-09.10.2022 – indywidualna rejestracja 

studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na 

maksymalnie 60 godzin zajęć),

od 23.09,2022 grupy dedykowane z wolnymi miejscami 

będą dostępne dla wszystkich studentów.

17.10.2022-19.10.2022 dodatkowa tura rejestracji, 

możliwość rejestracji na drugi lektorat.                      

III. 27.10.2022-30.10.2022

-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy 

zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do 

limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych 

grup.                                                       

Dla studentów studiów pierwszego stopnia: zaocznych

I tura: 16.09.2022-09.10.2022

II tura: 03.11.2022-06.11.2022

Dla studentów studiów drugiego stopnia: stacjonarnych 

i wieczorowych

I tura: 07.06.2022-30.06.2022

II tura: 16.09.2022-10.10.2022 

Lektoraty

KALENDARZ AKADEMICKI WZ NA ROK 2022/23

rejestracja na przedmioty 

żetonowe



 I TURA od 12.09.2022 godz. 21:00 do 18.09.2022 godz. 

23.59                                                                                            

II TURA od 22.09.2022 godz. 21.00 do 27.09.2022 godz. 

23.59

III TURA od 04.10.2022 godz. 21.00 do 08.10.2022 godz. 

23:59

Wychowanie fizyczne

Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji 

zimowej 2022/2023:

15.12.2022-16.01.2023          

Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji 

poprawkowej 2022/2023:

10.02.2023-15.02.2023                         

Rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej 

2022/2023:

05.05.2023 - 05.06.2023  

Rejestracja na egzaminy z języków obcych w sesji 

jesiennej 2022/2023: 14.07.2023 - 14.08.2023 

Egzaminy językowe

rejestracja na wykłady do 

wyboru

studia licencjackie - listopad 2022, 

studia magisterskie - koniec września 2022 oraz luty 

2023

Oferta wykładów do wyboru oraz szczegóły 

rejestracji będą podane na stronie wydziałowej 

w zakładce Studenci w ogłoszeniach 

właściwych dla Państwa kierunku

rejestracja na specjalności
studia licencjackie - marzec 2023, 

studia magisterskie - koniec października 2022

rejestracja na specjalności będzie odbywać się 

etapowo, przy uwzględnieniu następujących 

kryteriów: studia licencjackie - brana będzie 

pod uwagę średnia uzyskana z I roku studiów; 

studia magisterskie - brana będzie 

prawdopodobnie ocena na dyplomie 

uzyskanym na studiach I stopnia. Szczegółowe 

informację będą podane bliżej terminu 

rejestracji

rejestracja na seminaria
studia licencjackie - maj 2023, 

studia magisterskie marzec 2023

Oferta seminariów oraz szczegóły rejestracji 

będą podane na stronie wydziałowej w 

zakładce Studenci w ogłoszeniach właściwych 

dla Państwa kierunku

rejestracja na 

konwersatorium English

Studia licencjackie: luty 2023;   

Studia magisterskie: 26 - 30.09.2022 -studenci studiów 

stacjonarnych, 01 - 06.10 2022 - studenci studiów 

niestacjonarnych

Oferta konwersatoriów English oraz szczegóły 

rejestracji będą podane na stronie wydziałowej 

w zakładce Studenci w ogłoszeniach 

właściwych dla Państwa kierunku

ostateczna data rezygnacji 

z zaliczenia
20.01.2023 - przedmioty z semestru zimowego            

02.06.2023 - przedmioty z semestru letniego 

Studenci mają możliwość jednorazowej 

rezygnacji z zaliczenia wybranego przez siebie 

przedmiotu. Rezygnacja może być 

wykorzystana tylko jeden raz w ciągu trwania 

studiów licencjackich/magisterskich. 

Zaznaczenie opcji rezygnacji nie oznacza, że 

przedmiotu nie trzeba zaliczać, musi on być 

zaliczony wówczas w kolejnym etapie studiów

sesja egzaminacyjna 

semestru zimowego
30.01.2023-12.02-2023

przerwa 

międzysemestralna
13.02.2023 – 19.02.2023

poprawkowa sesja 

egzaminacyjna semestru 

zimowego

24.02.2023 – 05.03.2023

rejestracja na przedmioty 

żetonowe



sesja egzaminacyjna 

semestru letniego
19.06.2023 – 09.07.2023

poprawkowa sesja 

egzaminacyjna semestru 

letniego

28.08.2023 – 10.09.2023

dni wolne od zajęć 

dydaktycznych

    wakacje zimowe: 23.12.2022 – 08.01.2023,              

wakacje wiosenne: 06.04.2023 – 11.04.2023,                           

Juwenalia: 12–13.05.2023,                             

wakacje letnie: 10.07.2023 – 30.09.2023 oraz dni: 

01.10.2021, 31.10.2022, 02.05.2023,

09–11.06.2023

Ze względu na małą ilość weekendów, studenci 

studiów zaocznych mają podczas Juwenaliów 

zaplanowane zajęcia. 

Dzień Karier WZ UW 20 października 2022 godz. 09.00-16.00
Wydarzenie odbędzie się na korytarzu na 2. 

piętrze przy Auli A

Dzień Karier WZ UW II 

edycja
marzec/kwiecień 2023


