
Ważne daty na Wydziale Filologicznym UWr – semestr zimowy, sesja zimowa



O czym warto pamiętać…
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Sprawdzenie zgodności list studentów
w ramach prowadzonych przedmiotów
w semestrze zimowym i zgłoszenie
ewentualnych poprawek z-cy dyrektora ds.
programowych i organizacyjnych dr
Agnieszce Kołodziej – do 23.01.2023.

Zakończenie semestru i konieczność
uzyskania zaliczeń - do 7.02.2023.

Wpisy zaliczeń na zakończenie semestru
zimowego: zamknięcie protokołów
w systemie USOS – 9.02.2023 dodatkowe
otwarcie protokołów dla osób
z przedłużeniem zaliczenia – 22.02.2023.

Wpisy ocen z egzaminów w sesji zimowej
2022/2023: zamknięcie protokołów
egzaminacyjnych w systemie USOS
– 22.02.2023; otwarcie protokołów
egzaminacyjnych dla osób z przedłużeniem
sesji egzaminacyjnej – 06.03.2023.

Wpisy ocen z egzaminów poprawkowych
w sesji zimowej 2022/2023: otwarcie
protokołów egzaminów poprawkowych
w systemie USOS – 21.02.2023;
zamknięcie protokołów egzaminów
poprawkowych w systemie USOS
– 01.03.2023 .

Przedłużenie terminu zaliczania
przedmiotów – ostateczny termin
przesłania udokumentowanych podań do
dziekanatu: 06.02.2023. Przedłużenie
terminu – do 21.02.2023.

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej
– ostateczny termin przesłania do
dziekanatu udokumentowanych podań:
13.02.2023. Przedłużenie sesji
egzaminacyjnej – do 03.03.2023.

Zmiana (lub wpisanie) oceny – ostateczny
termin przesłania do prodziekanów
zaopiniowanych wniosków: 03.03.2023.

Podania o IOS na semestr letni
2022/2023 – ostateczny termin przesłania
do dziekanatu podań zaopiniowanych przez
z-cę dyrektora ds. dydaktycznych dr
Sylwię Wójtowicz-Marszał: 10.03.2023.

Wpis na wyższy semestr
z dopuszczalnym deficytem punktowym,
podanie o powtarzanie przedmiotu
– ostateczny termin przesłania podań do
dziekanatu: 06.03.2023.

Uznanie ocen – ostateczny termin
przesłania podań do dziekanatu:
10.03.2023.

Wszystkie wzory podań dostępne są na
stronie Wydziału Filologicznego w zakładce
Wzory podań.

Podania powinny zostać zaopiniowane przez
z-cę dyrektora ds. dydaktycznych dr
Sylwię Wójtowicz-Marszał.
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https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/328-kolodziej-agnieszka
https://drive.google.com/file/d/1-23-orhRNcfWROVMNVxSwQn-XIGaQOe1/view
https://docs.google.com/document/d/1kHQ5SboPL5uP_XesQVeyhx9N9oAp6Nvv/edit?usp=sharing&ouid=112552296418625609911&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1wHoXA93lT-b8bAAVKIYmeVB0lrwfIOeY/view
https://docs.google.com/document/d/1H4A0ANaWNchJcFocwOybrN-Fi5J7jQDQ/edit?usp=sharing&ouid=112552296418625609911&rtpof=true&sd=true
https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/63-wojtowicz-marszal-sylwia
https://docs.google.com/document/d/1grbIvX0yCwhWQbfj6SBuEDD5lGPkahQO/edit?usp=sharing&ouid=112552296418625609911&rtpof=true&sd=true
https://wfil.uwr.edu.pl/wzory-podan-applications/
https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/63-wojtowicz-marszal-sylwia


Okres zajęć dydaktycznych: 

06.10.2022–07.02.2023

Przerwa świąteczna:

22.12.2022–02.01.2023

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego:

08.02.2023–21.02.2023

Sesja poprawkowa semestru zimowego: 

22.02.2023–28.02.2023

Okres zajęć dydaktycznych w semestrze letnim:

22.02.2023–20.06.2023

HARMONOGRAM SEMESTRU WAŻNE INFORMACJE

Przedłużenie terminu zaliczenia

przedmiotu jest możliwe tylko na

pisemną prośbę studentów,

udokumentowaną np. stanem zdrowia lub

innymi ważnymi okolicznościami. Wzór

wniosku jest dostępny pod numerem 4 na

stronie Wydziału Filologicznego.

Wypełniony wniosek powinien być

zaopiniowany przez osobę prowadzącą

zajęcia, a następnie przekazany z-cy

dyrektora ds. dydaktycznych dr Sylwii

Wójtowicz-Marszał.

https://wfil.uwr.edu.pl/wzory-podan-applications/
https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/63-wojtowicz-marszal-sylwia


Het einde kroont het werk!

Конец – делу венец

Konac djelo krasi
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