ZARZĄDZENIE NR 53/2021
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 dla studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów na Politechnice Rzeszowskiej
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 17 ust. 2 Regulaminu studiów wyższych
w Politechnice Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz § 19 ust. 2 Regulaminu studiów
doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. zarządza się, co
następuje:
§1
1. Rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.
i obejmuje:
1) s e m e s t r z i m o w y

od 01.10.2021

do 25.02.2022

a) zajęcia dydaktyczne

od 02.10.2021

do 22.12.2021

b) zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2021

do 02.01.2022

c) zajęcia dydaktyczne

od 03.01.2022

do 31.01.2022

d) zimowa sesja egzaminacyjna

od 01.02.2022

do 14.02.2022

od 15.02.2022

do 21.02.2022

od 22.02.2022

do 25.02.2022

od 26.02.2022

do 30.09.2022

a) zajęcia dydaktyczne

od 26.02.2022

do 13.04.2022

b) wiosenna przerwa świąteczna

od 14.04.2022

do 19.04.2022

c) zajęcia dydaktyczne

od 20.04.2022

do 21.06.2022

d) letnia sesja egzaminacyjna

od 22.06.2022

do 05.07.2022

w tym:

zasadnicza
e) zimowa sesja egzaminacyjna
poprawkowa
f) przerwa międzysemestralna
2) s e m e s t r l e t n i
w tym:

zasadnicza

e) letnia sesja egzaminacyjna

od 06.07.2022

do 12.07.2022

od 13.07.2022

do 30.09.2022

poprawkowa
f) wakacje letnie

2. W uzasadnionych przypadkach egzamin poprawkowy lub komisyjny może się odbywać za
zgodą rektora w terminie od 1.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
3. W dniu 1 października 2021 r. odbędą się wydziałowe inauguracje roku akademickiego
2021/2022. Szczegółowy harmonogram inauguracji ustala dziekan.
4. Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych oraz terminy odbywania zjazdów na studiach
niestacjonarnych w danym semestrze ustala dziekan.
§2
1. Ostateczny termin wpisania ocen z zaliczeń oraz egzaminów do protokołów w systemie USOS
ustala prorektor ds. kształcenia przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
2. Terminy zaliczeń i egzaminów dla danych zajęć są ustalane na Wydziale z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Pierwszy dzień roboczy zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej jest dniem egzaminów z języka
obcego organizowanych przez Centrum Języków Obcych.
§3
1. Na uzasadniony wniosek dziekana lub Samorządu Studenckiego i/lub Samorządu Doktorantów
oraz z własnej inicjatywy Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny
wolne od zajęć dydaktycznych, nieujęte w szczegółowej organizacji roku akademickiego
2021/2022.
2. W przypadku przedłużenia rekrutacji na pierwszy rok studiów dopuszcza się za zgodą rektora
zmianę organizacji roku akademickiego dla danego kierunku studiów.
§4
Graficzna wersja szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
Otrzymują:
- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.

