
ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
z dnia 11 maja 2017 r. 

 
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 dla studentów  
i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Rzeszowskiej 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych  
w Politechnice Rzeszowskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. z późn. zm. oraz § 16 ust. 2  
Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Rok akademicki 2017/2018 trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. i obejmuje: 

 
a) s e m e s t r   z i m o w y 1) od 01.10.2017 do 20.02.2018  

w tym:    
- zajęcia dydaktyczne  od  01.10.2017 do  22.12.2017  
- przerwa świąteczna zimowa od  23.12.2017 do  07.01.2018  

- zajęcia dydaktyczne 2) od  08.01.2018 do  31.01.2018  

 zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza od  01.02.2018 do  13.02.2018  
 zimowa sesja poprawkowa  od  14.02.2018 do  20.02.2018  
 ostateczny termin wpisania ocen z zaliczeń oraz egzaminów do protokołów w sys-

temie USOS ustala prorektor ds. kształcenia i podaje do wiadomości przed rozpo-
częciem sesji egzaminacyjnej  

 

 
 

b) przerwa międzysemestralna od  21.02.2018 do  25.02.2018  
    
c) s e m e s t r   l e t n i od  26.02.2018 do 30.09.2018  

w tym:    
- zajęcia dydaktyczne od  26.02.2018 do  28.03.2018  
- przerwa świąteczna wiosenna od  29.03.2018 do  04.04.2018  
- zajęcia dydaktyczne 3) od  05.04.2018 do  26.06.2018  

 letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza od  27.06.2018 do  10.07.2018  

 letnia sesja poprawkowa 4)            od  11.07.2018 do  17.07.2018  
 ostateczny termin wpisania ocen z zaliczeń oraz egzaminów do protokołów w sys-

temie USOS ustala prorektor ds. kształcenia i podaje do wiadomości przed rozpo-
częciem sesji egzaminacyjnej 

 
 

- studenckie praktyki zawodowe  do  24.09.2018  

- wakacje letnie od  18.07.2018 do  30.09.2018  

 
1. Terminy zaliczeń i egzaminów są ustalane według planu wydziałowego. 
1) W dniu 29.09.2017 r. – odbędą się wydziałowe inauguracje roku akademickiego. Szczegółowy harmonogram ustalają 

dziekani wydziałów.  
2) 29.01.2018 r. (poniedziałek) – zajęcia odbywać się będą wg rozkładu przewidzianego na czwartek z tyg. A 

30.01.2018 r. (wtorek) - zajęcia odbywać się będą wg rozkładu przewidzianego na piątek z tyg. A 
3) 25.06.2018 r. (poniedziałek) – zajęcia odbywać się będą wg rozkładu przewidzianego na czwartek z tyg. B 

26.06.2018 r. (wtorek) - zajęcia odbywać się będą wg rozkładu przewidzianego na piątek z tyg. B 
4) W uzasadnionych przypadkach egzamin poprawkowy lub komisyjny może się odbywać za zgodą Rektora w terminie od 

1.09.2018 r. do 30.09.2018 r. 



§ 2 
1. W przypadku przedłużenia rekrutacji na pierwszy rok studiów dopuszcza się za zgodą 

Rektora zmianę organizacji roku akademickiego dla danego kierunku studiów. 

2. Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków na studiach 
niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy studiów,  
w tym plany studiów. 

3. W uzasadnionych przypadkach dziekan w porozumieniu z rektorem i wydziałowym orga-
nem samorządu studenckiego może wprowadzić zmiany w ustalonej organizacji roku 
akademickiego, dokonując zmiany terminu zakończenia ostatniego semestru studiów 
pierwszego stopnia. 

 
§ 3 

1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

1) 2 listopada 2017 r.; 
2) 30 kwietnia 2018 r.; 
3) 2 maja 2018 r.; 
4) 4 maja 2018 r. 

2. Rektor PRz może, na uzasadniony wniosek Samorządu Studenckiego i/lub Samorządu 
Doktorantów, przy zapewnieniu pełnej realizacji planowanego na rok akademicki 
2017/2018 programu studiów ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 
 
 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.  


