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Zarządzenie nr 41/2022 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie: ustalenia kalendarza akademickiego na rok akademicki 2022/2023 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu 

studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (załącznik 

do uchwały nr 150/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 roku z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam kalendarz akademicki na rok 2022/2023, który jest załącznikiem do 

niniejszego zarządzenia.  
§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.   

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 41/2022 r.  
 

Kalendarz akademicki na rok 2022/2023 

1. Czas trwania roku akademickiego 
2022/2023 1 października 2022 r. – 30 września 2023 r. 

 

2. Czas trwania semestru zimowego 1 października 2022 r. – 12 lutego 2023 r. 

a)  Zajęcia w semestrze zimowym 3 października 2022 r. – 27 stycznia 2023 r. 

W środę 16.11.2022 r. i w czwartek 
08.12.2022 r. zajęcia odbywają się 

wg planu piątkowego 
b)  Zimowa podstawowa sesja 

egzaminacyjna 

28 stycznia 2023 r. – 3 lutego 2023 r.  

c)  Zimowa przedłużona sesja 

egzaminacyjna  

4 lutego 2023 r. – 7 lutego 2023 r. 

d)  Zimowa poprawkowa sesja 

egzaminacyjna 

9 lutego 2023 r. – 12 lutego 2023 r. 

e)  Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

w semestrze zimowym 
Przerwa świąteczna: 

23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r. 

  Dni rektorskie: 

31 października 2022 r. 

 

3. Czas trwania semestru letniego 13 lutego 2023 r. – 30 września 2023 r. 

a)  Zajęcia w semestrze letnim 13 lutego 2023 r. – 5 czerwca 2023 r. 

W czwartek 09.03.2023 r. zajęcia odbywają się  

wg planu wtorkowego 
b)  Letnia podstawowa sesja 

egzaminacyjna 

06 czerwca 2023 r. – 20 czerwca 2023 r. 

wtorek 20.06.2023 r. zastępuje  

czwartek 08.06.2023 r. (Boże Ciało) 

c)  Letnia przedłużona sesja 

egzaminacyjna  

1 września 2023 r. – 4 września 2023 r. 

d)  Letnia poprawkowa sesja 

egzaminacyjna 

5 września 2023 r. – 11 września 2023 r. 



Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 41/2022 r.  
 

e)  Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

w semestrze letnim 

Przerwa świąteczna: 

7 kwietnia 2023 r. – 11 kwietnia 2023 r. 

  Przerwa wakacyjna: 

21 czerwca 2023 r. – 30 września 2023 r. 

Dni rektorskie: 

2 maja 2023 r. 
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