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KALENDARZ AKADEMICKI   

NA ROK 2019/2020  

 

STUDIA STACJONARNE, STUDIA NIESTACJONARNE  

1. Czas trwania roku akademickiego 2019/2020 1 października 2019 r. – 30 września 2020 r. 

2. Czas trwania semestru zimowego 1 października 2019 r. – 16 lutego 2020 r. 

a) Zajęcia w semestrze zimowym 1 października 2019 r. – 29 stycznia 2020 r. 

We wtorek 19.11.2019 r. i w środę 04.12.2019 r  

zajęcia odbywają się 

wg planu poniedziałkowego 

b) Termin rozliczania warunków do 8 stycznia 2020 r. 

c) Zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2020 r. – 5 lutego 2020 r.  

d) Zimowa przedłużona sesja egzaminacyjna  7 lutego 2020 r. – 11 lutego 2020 r. 

e) Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2020 r. – 16 lutego 2020 r. 

f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

w semestrze zimowym 

Przerwa świąteczna: 

23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r. 

  Dni rektorskie: 

31 października 2019 r. 

 

STUDIA STACJONARNE  

3. Czas trwania semestru letniego 17 lutego 2020 r. – 30 września 2020 r. 

a) Zajęcia w semestrze letnim 17 lutego 2020 r. – 7 czerwca 2020 r. 

W środę 11.03.2019 r. zajęcia odbywają się  

wg planu piątkowego 

b) Termin rozliczania warunków do 26 maja 2020 r. 

c) Letnia podstawowa sesja egzaminacyjna  

 

08 czerwca 2020 r. – 22 czerwca 2020 r. 

22.06.2020 r.(poniedziałek) zastępuje 11.06.2020 r. (czwartek) 

d) Letnia przedłużona podstawowa sesja 
egzaminacyjna (dla wszystkich osób, które podczas sesji  

w czerwcu nie podeszły do zaliczeń lub egzaminów – nie będą 
egzekwowane zwolnienia lekarskie oraz wnioski): 

Dla dyplomantów 

1 września 2020 r. – 11 września 2020 r. 

 

 

1 września 2020 r. – 7 września 2020 r.  

e) Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna  

Dla dyplomantów  

15 września 2020 r. – 21 września 2020 r.  

 9 września 2020 r.  - 11 września 2020 r.  
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f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

w semestrze letnim 

Przerwa świąteczna: 

10 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r. 

  Dni rektorskie: 

30 kwietnia 2020 r. 

  Przerwa wakacyjna: 

23 czerwca 2020 r. – 30 września 2020 r. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE  

3. Czas trwania semestru letniego 17 lutego 2020 r. – 30 września 2020 r. 

a) Zajęcia w semestrze letnim 17 lutego 2020 r. – 7 czerwca 2020 r. 

b) Termin rozliczania warunków do 26 maja 2020 r. 

c) Letnia podstawowa sesja egzaminacyjna 12 września  2020 r.– 13 września 2020 r.   

d) Letnia przedłużona podstawowa sesja 
egzaminacyjna (dla wszystkich osób, które podczas sesji  

 podstawowej nie podeszły do zaliczeń lub egzaminów – nie 
będą egzekwowane zwolnienia lekarskie oraz wnioski) 

15 września 2020 r. – 17 września 2020 r. 

 

 

e) Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna 18 września 2020 r. – 21 września 2020 r. 

f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

w semestrze letnim 

Przerwa świąteczna: 

10 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r. 

  Przerwa wakacyjna: 

23 czerwca 2020 r. – 30 września 2020 r. 
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