
ZARZĄDZENIE NR 25/2012 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji roku 

akademickiego 2012/2013 
 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Określam organizację roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych 

(dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych): 

1) w semestrze zimowym: 

a) zajęcia dydaktyczne będą odbywały się od dnia 01 października 

2012 roku do dnia 25 stycznia 2013 roku; 

b) sesja egzaminacyjna trwać będzie od 28 stycznia do dnia 10 lutego  

2013 roku; 

c) przerwa międzysemestralna trwać będzie od dnia 11 lutego do 17 lutego 

2013 roku; 

d) ostateczny termin zakończenia sesji poprawkowej minie dnia 08 marca 

2013 roku; szczegółowe terminy określają dziekani dla poszczególnych lat 

i kierunków studiów; 

2) w semestrze letnim: 

a) zajęcia dydaktyczne będą odbywały się od dnia 18 lutego 2013 roku do 

dnia 07 czerwca 2013 roku; 

b) sesja egzaminacyjna trwać będzie od 10 czerwca 2013 roku do dnia  

23 czerwca 2013 roku; 

c) sesja poprawkowa trwać będzie od dnia 02 września 2013 roku do dnia  

13 września 2013 roku; 

3) przerwa świąteczna – ferie zimowe - trwać będą od dnia 22 grudnia 2012 roku 

do dnia 02 stycznia 2013 roku; 

4) przerwa świąteczna – ferie wiosenne - trwać będą od dnia 29 marca 2013 roku 

do dnia 02 kwietnia 2013 roku; 

5) terminy praktyk i obozów programowych określi dziekan wydziału. 

2. Określam organizację roku akademickiego 2012/2013 na studiach 

niestacjonarnych (zaocznych): 

1) terminy sesji zjazdowych, egzaminacyjnych, sesji poprawkowych dla 

poszczególnych kierunków i lat studiów oraz praktyk i obozów 

programowych określą dziekani wydziałów; 



2) przerwa świąteczna – ferie zimowe – trwać będą od dnia 22 grudnia 2012 roku 

do dnia 02 stycznia 2013 roku; 

3) przerwa świąteczna – ferie wiosenne – trwać będą od dnia 29 marca 2013 roku 

do dnia 02 kwietnia 2013 roku. 

3. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może określić inne terminy sesji 

egzaminacyjnych. 

 

§ 2 

 

Ustalam: 

1) inauguracja roku akademickiego odbędzie się dnia 2 października  

2012 roku; 

2) uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów: pierwszego i drugiego 

stopnia, w roku akademickim 2012/2013 odbędzie się 28 września 2013 roku; 

3) dzień 31 października i 02 listopada 2012 roku będzie dniem wolnym od 

zajęć dydaktycznych; 

4) dzień 02 maja i 31 maja 2013 roku będzie dniem wolnym od zajęć 

dydaktycznych. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                REKTOR 

       (-) Prof. dr hab. Andrzej Klimek 


