Załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora PK
z dnia 19 maja 2020 r
Organizacja roku akademickiego 2019/2020
§ 1.
Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia,
z zastrzeżeniem § 3, trwać będzie
od 1 października 2019 r. do 23 lutego 2020 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 1 października do 2 października 2019 r.
od 4 października do 30 października 2019 r.
od 4 listopada do 10 listopada 2019 r.
od 12 listopada do 22 grudnia 2019 r.
od 7 stycznia do 26 stycznia 2020 r.
2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:
3 października 2019 r. (Inauguracja roku akademickiego)
od 31 października do 3 listopada 2019 r. (Wszystkich Świętych)
11 listopada 2019 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. (Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie)
3. sesja egzaminacyjna:
od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.
4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
od 10 lutego do 14 lutego 2020 r. – na studiach stacjonarnych
od 10 lutego do 17 lutego 2020 r. – na studiach niestacjonarnych
5. wakacje zimowe:
od 15 lutego do 23 lutego 2020 r. – na studiach stacjonarnych
od 18 lutego do 23 lutego 2020 r. – na studiach niestacjonarnych
6. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru zimowego:
14 lutego 2020 r. – na studiach stacjonarnych
17 lutego 2020 r. – na studiach niestacjonarnych
2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji
studentów oraz doktorantów na semestr letni:
18 lutego 2020 r.
§ 2.
Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia, z zastrzeżeniem
§ 3, trwać będzie
od 24 lutego do 30 września 2020 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 24 lutego do 23 marca 2020 r.
od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r.
od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
od 4 maja do 30 maja 2020 r.
od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.
od 12 czerwca do 16 czerwca 2020 r.
od 1 września do 13 września 2020 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:
24 marca 2020 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r. (Przerwa świąteczna – Wielkanoc)
od 1 maja do 3 maja 2020 r.
31 maja 2020 r. (Zielone Świątki)
11 czerwca 2020 r. (Boże Ciało)
3. sesja egzaminacyjna:
od 17 czerwca do 30 czerwca 2020 r.
4. wakacje letnie:
od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.
5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
od 14 września do 20 września 2020 r.
6. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru letniego:
21 września 2020 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji
studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/21:
22 września 2020 r.
§ 3.
1. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów wyższych podejmują rady wydziałów
(po 1 października 2019 r. dziekani).
2. Uchwały rad wydziałów (lub odpowiednio komunikaty dziekanów) uwzględniają terminy okresów
zajęć dydaktycznych, przerw okolicznościowych i świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji,
terminy przekazywania przez promotorów do dziekanatów ostatecznych tematów prac
dyplomowych realizowanych przez studentów, terminy składania prac dyplomowych i egzaminów
dyplomowych oraz terminy zaliczania semestrów, z zastrzeżeniem, że terminy zaliczania
semestrów nie mogą przekraczać odpowiednich dat zakończenia semestrów wskazanych w § 1
i w § 2 niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Ustala się, że pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się
1 października 2019 r.) oraz pierwszy tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się
24 lutego 2020 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują
w semestrze naprzemiennie.
§ 5.
1. Zaleca się:
1) w okresie przed sesją egzaminacyjną w semestrze letnim organizowanie egzaminów
zdalnych w terminie zerowym;
2) do dnia 20 maja przeprowadzenie analizy zajęć laboratoryjnych umożliwiającej ich podział
na dwa etapy realizacyjne: wstępny (wprowadzeniowo/opisowy) i zasadniczy;
3) w okresie do 16 czerwca 2020 r. realizowanie w trybie zdalnym części
wprowadzeniowo/opisowej zajęć laboratoryjnych;
4) w dniach od 1 do 13 września 2020 r. realizowanie zasadniczej części zajęć laboratoryjnych
prowadzonych, w zależności od warunków epidemicznych, albo w sposób stacjonarny na
kampusach Politechniki Krakowskiej albo w sposób zdalny;
2. W przypadku zrealizowania całych zajęć laboratoryjnych w formie zdalnej według
harmonogramów ustalonych przed 19 maja 2020 r., zapewnia się możliwość uzupełnienia
treści przedmiotu poprzez uczestnictwo studenta w zajęciach realizowanych w trybie
stacjonarnym, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.
3. Za wskazanie zajęć laboratoryjnych do realizacji w trybie stacjonarnym oraz opracowanie
harmonogramu ich realizacji odpowiada dziekan.

4. Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim realizowana jest w trybie zdalnym
a poprawkowa sesja egzaminacyjna w tym semestrze, w zależności od warunków
epidemicznych, albo w sposób stacjonarny na kampusach Politechniki Krakowskiej albo
w sposób zdalny.
5. Jeżeli obowiązujące przepisy na to pozwalają studenci przygotowujący prace dyplomowe
mogą, po uzyskaniu zgody promotora i kierownika jednostki organizacyjnej, prowadzić na
terenie Politechniki Krakowskiej niezbędne prace badawcze.

