
dla studentów od II. semestru – semestr zimowy

Kierunek studiów

Studia I stopnia:
administracja – II-VI semestr, bezpieczeństwo wewnętrzne – II-VI semestr, ekonomia – II-VI semestr, 
finanse i rachunkowość – II-VI semestr, informatyka – II i IV-VII semestr, logistyka – II-VII semestr, 
psychologia w biznesie – II-VI semestr, zarządzanie – II-VI semestr

Studia II stopnia:
administracja – II-IV semestr, ekonomia – II-IV semestr

Terminy zjazdów

Semestr zimowy
2-3 października 2021 r.

16-17 października 2021 r.
30-31 października 2021 r.

13-14 listopada 2021 r.
27-28 listopada 2021 r.

11-12 grudnia 2021 r.
8-9 stycznia 2022 r.*

22-23 stycznia 2022 r.

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022

Terminy sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

Semestr zimowy

Sesja egzaminacyjna 5-18 lutego 2022 r.

Sesja egzaminacyjna dla 
studentów ostatnich semestrów 22-23 stycznia 2022 r.

Sesja poprawkowa 19-27 lutego 2022 r.

Obrony prac dyplomowych

Semestr zimowy

Terminy składania prac 
dyplomowych 

do 28 lutego 2022 r. i
do 30 marca 2022 r.

Terminy obron w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia pracy począwszy od 25 lutego 2022 r.

Zjazd A

www.wsb.pl/warszawaWarszawa, ul. Łabiszyńska 25

* ostatni zjazd dla studentów ostatnich semestrów



dla studentów od III. semestru – semestr letni

Kierunek studiów

Studia I stopnia:
administracja – III-VI semestr, bezpieczeństwo wewnętrzne – III-VI semestr, ekonomia – III-VI semestr, 
finanse i rachunkowość – III-VI semestr, informatyka – III i IV-VII semestr, logistyka – III-VII semestr, 
psychologia w biznesie – III-VI semestr, zarządzanie – III-VI semestr

Studia II stopnia:
administracja – III-IV semestr, ekonomia – III-IV semestr

Terminy zjazdów

Semestr letni
19-20 lutego 2022 r.
5-6 marca 2022 r.

19-20 marca 2022 r.
2-3 kwietnia 2022 r.

23-24 kwietnia 2022 r.
14-15 maja 2022 r.

28-29 maja 2022 r.* 
11-12 czerwca 2022 r.

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022

Terminy sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

Semestr letni

Sesja egzaminacyjna 27 czerwca - 10 lipca 2022 r.

Sesja egzaminacyjna dla 
studentów ostatnich semestrów 11-12 czerwca 2022 r.

Sesja poprawkowa 3-11 września 2022 r.

Obrony prac dyplomowych

Semestr letni

Terminy składania prac 
dyplomowych 

do 30 czerwca 2022 r. i
30 września 2022 r.

Terminy obron w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia pracy począwszy od 24 czerwca 2022 r.

Zjazd A

www.wsb.pl/warszawaWarszawa, ul. Łabiszyńska 25

* ostatni zjazd dla studentów ostatnich semestrów


