
 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 
Studia niestacjonarne  

 

TOK I 

Wydział Inżynieryjny: 
- kierunek Transport I rok studiów inżynierskich,  

- kierunek Informatyka - wszystkie roczniki, 
- kierunek Transport, studia magisterskie - wszystkie roczniki 

- kierunek Transport, studia inżynierskie - IV rok (semestr zimowy) 
Semestr zimowy Semestr letni 

 

piątek* – niedziela 

15 – 17 października 2021 r. 

29 – 31 października 2021 r. 

12 – 14 listopada 2021 r. 

26 – 28 listopada 2021 r. 

10 – 12 grudnia 2021 r. 

07 – 09 stycznia 2022 r. 

21 – 23 stycznia 2022 r. 

04 – 06 lutego 2022 r, 

 

* W piątki przedzjazdowe możliwe zajęcia z języka 

obcego w formie zdalnej. Zajęcia planowane będą 

nie wcześniej niż od 18:00. 

 

Sesja egzaminacyjna:  

12 - 13 lutego 2022 r. 

19 – 20 lutego 2022 r. 

 

Sesja poprawkowa 

26 – 27 lutego 2022 r. 

 

 

piątek* – niedziela 

11 – 13 marca 2022 r. 

25 – 27 marca 2022 r. 

08 – 10 kwietnia 2022 r. 

06 – 08 maja 2022 r. 

20 – 22 maja 2022 r. 

03 – 05 czerwca 2022 r. 

17 – 19 czerwca 2022 r. 

01 – 03 lipca 2022 r. 
 

* W piątki przedzjazdowe możliwe zajęcia z 

języka obcego w formie zdalnej. Zajęcia 

planowane będą nie wcześniej niż od 18:00. 

 

Sesja egzaminacyjna: 

09 – 10 lipca 2022 r. 

16 – 17 lipca 2022 r. 

 

Sesja poprawkowa 

10 – 11 września 2022 r. 

17 – 18 września 2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TOK II 

Wydział Inżynieryjny: 
- kierunek Architektura wnętrz, studia licencjackie - wszystkie roczniki  

- kierunek Budownictwo, studia inżynierskie - wszystkie roczniki 
- kierunek Transport, studia inżynierskie, II i III rok 

- kierunek Transport, studia inżynierskie - IV rok (semestr letni) 
Semestr zimowy Semestr letni 

 

piątek* – niedziela 

08 - 10 października 2021 r. 

22 - 24 października 2021 r. 

05 - 07 listopada 2021 r. 

19 - 21 listopada 2021 r. 

03 - 05 grudnia 2021 r. 

17 – 19 grudnia 2021 r. 

14 – 16 stycznia 2022 r. 

28 – 30 stycznia 2022 r. 

 

* W piątki przedzjazdowe możliwe zajęcia z 

języka obcego w formie zdalnej. Zajęcia 

planowane będą nie wcześniej niż od 18:00. 

 

Sesja egzaminacyjna:  

12 - 13 lutego 2022 r. 

19 – 20 lutego 2022 r. 

 

Sesja poprawkowa 

26 – 27 lutego 2022 r. 

 

 

piątek* – niedziela 

04 – 06 marca 2022 r. 

18- 20 marca 2022 r. 

01 – 03 kwietnia 2022 r. 

22 – 24 kwietnia 2022 r. 

13 – 15 maja 2022 r. 

27 – 29 maja 2022 r. 

10 – 12 czerwca 2022 r. 

24 – 26 czerwca 2022 r. 

 

* W piątki przedzjazdowe możliwe zajęcia z języka 

obcego w formie zdalnej. Zajęcia planowane będą 

nie wcześniej niż od 18:00. 

 

Sesja egzaminacyjna: 

09 – 10 lipca 2022 r. 

16 – 17 lipca 2022 r. 

 

Sesja poprawkowa 

10 – 11 września 2022 r. 

17 – 18 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 
 
 


