Zarządzenie Nr 85/15
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniające Zarządzenie Rektora nr 48/15 z dnia 5 czerwca 2015 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz.572, ze zm.) oraz § 6 ust. 5 Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej (Uchwała
Senatu nr 180/15 z dnia 25 marca 2015 r.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Rektora nr 48/15 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
§1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rok akademicki 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych trwa
od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
1)

Dla studentów studiów PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA:

a)
OKRES ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SEMESTRU ZIMOWEGO
trwa od 01.10.15 (czw) ÷ 01.02.16 (pn):

02.11.15 (pn)

- dzień wolny od zajęć

23.12.15 (śr) ÷ 06.01.16 (śr)

- wakacje zimowe

02.02.16 (wt) ÷ 15.02.16 (pn)

- zajęcia odbywają się według środowego rozkładu zajęć,
tydzień nieparzysty
- zajęcia odbywają się według środowego rozkładu zajęć,
tydzień nieparzysty
- zimowa sesja egzaminacyjna

16.02.16 (wt) ÷ 23.02.16 (wt)

- zimowa sesja poprawkowa

24.02.16 (śr)

- okres rejestracji i podejmowania indywidualnych decyzji

07.01.16 (czw)
08.01.16 (pt)

b)
OKRES ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SEMESTRU LETNIEGO
trwa od 25.02.16 (czw) ÷ 22.06.16 (śr):
24.03.16 (cz) ÷ 30.03.16 (śr)

- wakacje wiosenne

02.05.16 (pn)

- dzień wolny od zajęć

20.05.16 (pt)
27.05.16 (pt)

- dzień wolny od zajęć (Studencka Wiosna Kulturalna,
zajęcia przeniesione na 22.06.16 r.)
- dzień wolny od zajęć

23.06.16 (czw) ÷ 05.07.16 (wt)

- tydzień nieparzysty
- tydzień nieparzysty
- zajęcia odbywają się zgodnie z piątkowym rozkładem
zajęć, tydzień parzysty
- letnia sesja egzaminacyjna

06.07.16 (śr) ÷ 02.09.16 (pt)

- wakacje letnie

05.09.16 (pn) ÷ 19.09.16 (pn)

- jesienna sesja poprawkowa

20.09.16 (wt) ÷ 30.09.16 (pt)

- okres rejestracji i podejmowania indywidualnych decyzji

20.06.16 (pn)
21.06.16 (wt)
22.06.16 (śr)

2)

Dla studentów I semestru (letniego) studiów DRUGIEGO STOPNIA:

OKRES ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SEMESTRU LETNIEGO
trwa od 07.03.16 (pn) ÷ 01.07.16 (pt):
24.03.16 (cz) ÷ 30.03.16 (śr)

- wakacje wiosenne

02.05.16 (pn)

- dzień wolny od zajęć

20.05.16 (pt)
27.05.16 (pt)

- dzień wolny od zajęć (Studencka Wiosna Kulturalna,
zajęcia przeniesione na 22.06.16 r.)
- dzień wolny od zajęć

27.06.16 (pn) ÷ 29.06.16 (wt)

- zajęcia odbywają się zgodnie z piątkowym rozkładem
zajęć, tydzień 10-parzysty
- tydzień parzysty

30.06.16 (cz) ÷ 01.07.16 (pt)

- tydzień nieparzysty

04.07.16 (pn) ÷ 15.07.16 (pt)

- letnia sesja egzaminacyjna

16.07.16 (so) ÷ 02.09.16 (pt)

- wakacje letnie

05.09.16 (pn) ÷ 19.09.16 (pn)

- jesienna sesja poprawkowa

20.09.16 (wt) ÷ 30.09.16 (pt)

- okres rejestracji i podejmowania indywidualnych decyzji”

22.06.16 (śr)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c.

