
 

UCHWAŁA NR 34/VII/IV/2021 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

z dnia 20 kwietnia 2021 r.  

 

w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2021/2022 

  

Na podstawie § 9 ust. 2  statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 325/VI/IV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 stycznia 2021 r.) i uchwały 

nr 11/VII/X/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 października 2020 

r. w sprawie prowadzenia posiedzeń Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i komisji 

senackich oraz przeprowadzania głosowań przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz § 6 ust. 

2-5 regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

(ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

Ustala się harmonogram roku akademickiego 2021/2022:  
 

Lp. CZAS TRWANIA WYSZCZEGÓLNIENIE  

1. SEMESTR ZIMOWY 1.10.2021 – 20.02.2022 

1) 1.10.2021 (piątek) – 28.01.2022 (piątek) okres zajęć dydaktycznych – studia stacjonarne 

2) 2.10.2021 (sobota) – 30.01.2022 (niedziela) okres zajęć dydaktycznych – studia niestacjonarne 

3) 5.10.2021 (wtorek) 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 

2021/2022 

4) 24.12.2021 (piątek) – 2.01.2022 (niedziela)  zimowa przerwa świąteczna 

5) 31.01.2022 (poniedziałek) – 9.02.2022 (środa) zimowa sesja egzaminacyjna 

6) 10.02.2022 (czwartek) – 13.02.2022 (niedziela) przerwa międzysemestralna 

7) 14.02.2022 (poniedziałek) – 20.02.2022 (niedziela) zimowa sesja poprawkowa 

2. SEMESTR LETNI 21.02.2022 – 30.09.2022 

1) 21.02.2022 (poniedziałek) – 14.06.2022 (wtorek)  okres zajęć dydaktycznych – studia stacjonarne 

2) 26.02.2022 (sobota) – 12.06.2022 (niedziela) okres zajęć dydaktycznych – studia niestacjonarne 

3) 13.04.2022 (środa) – 19.04.2022 (wtorek)  wiosenna przerwa świąteczna 

4) 15.06.2022 (środa) – 29.06.2022 (środa) letnia sesja egzaminacyjna  

5) 30.06.2022 (czwartek) – 4.09.2022 (niedziela) 

wakacje letnie lub przewidziany planem studiów 

okres zajęć dydaktycznych realizowanych w formie 

praktyk zawodowych, obozów dydaktycznych lub 

zajęć terenowych 

6) 5.09.2022 (poniedziałek) – 18.09.2022 (niedziela) letnia sesja poprawkowa 

7) 3.10.2022 (poniedziałek) rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2022/2023 

  

§ 2 

Dzień 30 września 2021 r. (czwartek) powinien być wyznaczony jako dzień adaptacyjny dla studentów                

I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                   /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 

 


