Organizacja roku akademickiego 2017/2018
dla Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
§1

W roku akademickim 2017/2018 obowiązkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone na Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbywają się
w następujących terminach:
Semestr zimowy: 1 października 2017 roku – 4 lutego 2018 roku.
Terminy wykładów obowiązkowych:
16, 17, 18, 19, 20 października 2017 roku
06, 07, 08, 09, 10 listopada 2017 roku
04, 05, 06, 07, 08 grudnia 2017 roku
15, 16, 17, 18, 19 stycznia 2018 roku
Semestr letni: 19 luty 2018 roku - 30 maja 2018 roku.
Terminy wykładów obowiązkowych:
19, 20, 21, 22, 23 lutego 2018 roku
12, 13, 14, 15, 16 marca 2018 roku
09, 10, 11, 12, 13 kwietnia 2018 roku
07, 08, 09, 10, 11 maja 2018 roku
§2
W roku akademickim 2017/2018 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
Sesja zimowa:
od 29 stycznia 2018 r. - 04 lutego 2018 r.
sesja poprawkowa:
14 lutego 2018 r. - 20 lutego 2018 r.
Ostateczny termin złożenia podpisanych protokołów – 28 luty 2018 r.
Dla semestru zimowego ostateczny termin złożenie indeksów w dziekanacie – 28 luty 2018 r.
Sesja letnia:
Od 04 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2018 r.
Termin złożenia w dziekanacie indeksów, rozliczenia praktyki, sprawozdania oraz opinii opiekuna – 15 czerwiec
2018 r.
sesja poprawkowa:
17 września 2018 r do 23 września 2018 r.
Ostateczny termin złożenia podpisanych protokołów – 28 wrzesień 2018 r.
Dla sesji poprawkowej ostateczny termin złożenia indeksów w dziekanacie – 28 wrzesień 2018 r
§3
Prezentacja dorobku i osiągnięć doktorantów kończących pierwszy rok studiów doktoranckich odbędzie się
w czerwcu 2018 roku.
Prezentacja dorobku i osiągnięć doktorantów kończących drugi rok studiów doktoranckich odbędzie się dnia
08 maja 2018 roku.
§4
W roku akademickim 2017/2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych poza sesjami egzaminacyjnymi
są:
przerwa świąteczna:
od 22 grudnia 2017 roku do 02 stycznia 2018 roku
od 30 marca 2018 roku do 02 kwietnia 2018 roku
przerwa semestralna:
od 05 lutego 2018 roku do 07 lutego 2018 roku.
Dni wolne ( świąteczne): 01 listopad 2017, 11 listopad 2017, 06 styczeń 2018, 03 maj 2018, 31 maj 2018.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych : 02 maj 2018, 01 czerwiec 2018.
§5
Egzaminy wstępne na rok akademicki 2018/2019 odbędą się w pierwszej połowie lipca 2018 roku
§6
Organizacja roku akademickiego dla studiów doktoranckich obowiązuje od dnia 1 października 2017 roku do
dnia 30 września 2018 roku.

