
ZARZĄDZENIE NR 19/2010 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  

z dnia 31 maja 2010 roku 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011 

 
§ 1 

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2010/2011 w Akademii Górniczo-Hutniczej: 
 01 października do 27 lutego - semestr zimowy 
 01 października do 31 stycznia - zajęcia semestru zimowego (15 tygodni) 
 01 listopada do 02 listopada - przerwa okolicznościowa  
 11 listopada do 12 listopada - przerwa okolicznościowa  
 22 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe 
 01 lutego do 13 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. I 
 14 lutego do 20 lutego - przerwa międzysemestralna 
 21 lutego do 27 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. II 
 
UWAGA: 
w dniu 31.01.2011 r. (poniedziałek) - zajęcia odbywają się wg planu z czwartku. 
 
 28 lutego do 08 lipca - semestr letni 
 28 lutego do 24 czerwca - zajęcia semestru letniego (15 tygodni) 
 22 kwietnia do 03 maja - wakacje wiosenne 
           13 maja lub 20 maja - Dzień Rektorski – Juwenalia 
           25 czerwca do 08 lipca - letnia sesja egzaminacyjna 
           09 lipca do 11 września - wakacje letnie, praktyki 
           12 września do 25 września - jesienna sesja egzaminacyjna. 
 
UWAGA: 
w dniu 22.06.2011 r. (środa) - zajęcia odbywają się wg planu z piątku (za Juwenalia); 
26 września – 30 września jest przeznaczony na załatwianie spraw związanych z zakończeniem 
starego i rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 

 
§ 2 

Szczegółowe terminy uzyskania zaliczeń i egzaminów, w tym również w terminach poprawkowych 
ustala dziekan wydziału; terminy te winny być dostosowane do terminu ubiegania się przez 
studenta o wpis na kolejny semestr, o którym mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu studiów. 

 
§ 3 

W uzasadnionych przypadkach Dziekan, w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem 
Samorządu Studentów, może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez 
Rektora, dokonując przesunięć terminów. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego, o 
którym mowa w § 1. 

 
§ 4 

1. Dopuszcza się możliwość powtarzania przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego 
w ramach tzw. grupy pościgowej.  

2. Szczegółowe zasady organizacji grup pościgowych określa Dziekan Wydziału. 
 

§ 5 
Zjazdy studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się wg harmonogramów ustalonych przez 
Dziekanów Wydziałów. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. i obowiązuje do dnia 30 września 
2011 r. 

 

R E K T O R 

            

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


