
Zarządzenie  nr 22/2016                                      

 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

                                          z dnia 18 maja 2016 roku 
 

w  sprawie : organizacji roku akademickiego 2016/2017 

Na podstawie art.66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca  2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),  § 45 ust.1 i 2 Statutu PWSZ w Ciechanowie oraz    

§ 6 ust. 4 Regulaminu Studiów PWSZ w Ciechanowie zarządzam, co następuje: 

                                                                      §1 

Organizację roku akademickiego 2016/2017 określa załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

                                                                      §2 

Dziekan Wydziału z ważnych powodów związanych z działalnością Wydziału może ustanowić 

dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w punkcie 4 załącznika. 

                                                                      § 3 

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę 

Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie 

realizacja  pełnego programu i planu studiów. 

                                                                     §4 

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia  pełnej realizacji planowanych godzin zajęć 

dydaktycznych przewidzianych programem i planem studiów. 

                                                                     § 5 

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów 

niestacjonarnych ustala dziekan Wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów 

z zachowaniem wymogów wynikających z zarządzenia. 

                                                                     § 6 

Z dniem 30 września 2016 roku traci moc zarządzenie nr 23/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016. 

                                                                     §7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października  2016 roku. 

 

 

 

 

 



Załącznik                                                                                                                                                   

do zarządzenia nr  22/2016     

Rektora  PWSZ  w Ciechanowie  

                                                                                                                 z dnia 18.05.2016 r. 

 

                              Organizacja roku akademickiego  2016/2017 

1. Rok  akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października  2016 roku   

i trwa do 30 września 2017 roku.  

Dzieli się na dwa semestry: 

- zimowy  od 1 października  2016 roku do 19 lutego 2017 roku 

- letni  od 20 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku. 

           Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017  odbędzie się  

   … października  2016 roku 

2. W roku akademickim 2016/2017 zajęcia dydaktyczne odbywają się w 

następujących terminach: 

-  od  3 października 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku 

-  od   3 stycznia 2017 roku do 28 stycznia 2017 roku 

-  od 20 lutego 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku 

-  od 19 kwietnia 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku 

       3. W roku akademickim 2016/2017 sesje egzaminacyjne odbywają się w  

             następujących terminach : 

            Zimowa :  od 29 stycznia 2017 roku do 9 lutego 2017 roku 

            Zimowa poprawkowa : od 15 lutego 2017 rok do 19 lutego 2017 roku 

            Letnia : od 19 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku 

            Letnia  poprawkowa : od 4 września 2017 roku do 17 września 2017 roku 

4. W roku akademickim 2016/2017 dniami wolnymi od zajęć są: 

Przerwa świąteczna zimowa: od 23 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. 

Przerwa  semestralna : od 10 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r. 

Przerwa świąteczna wiosenna: od 14 kwietnia 2017 r.  do kwietnia 2017 r. 

Przerwa wakacyjna: od 1 lipca 2017 r. do 3 września 2017 r. 

 

     5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

      - 31 października 2016 roku, 



      - 2 maja 2017 rok, 

      - dzień, w którym odbędzie się Święto Uczelni, 

- 16 czerwca 2017 roku, 

-   dzień, w którym odbywają się Juwenalia. 

 

       6. Okres od 18 do 29 września 2017 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw  

            organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego  2016/2017   

            i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018. 

 

 

             

 


