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Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców IJMCS
zwraca się z uprzejmą prośbą o akceptację organizacji roku akademickiego
202012021 dla uczestników rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia
studiów w języku polskim.
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Rok akademicki 2020 /20ż1

w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

trwa od 1 października 2020 r. do 30 września2O2l r. i obejmuje:

t. SEMESTR ZIMOWY
trwa od 1paźłlziernika 2020 r. do 9 lutego 2021r., w tym:
1) okres zajęć dydaktycznych - od l pażdziernika do 22 grudnia żOż0 t.
2) wakacje zimowe - od23 grudnia 2020 r, do 10 stycznia 20ż1 r.
3) okres zajęć dydaktycznych - od 1 1 stycznia do 5 lutego 202I r.

4) zimową sesję zaliczeniową od 6 do 9 lutego 202l r.

II . Przerwa międzysemestralna - od 10 do 21 lutego 202I r

III. SEMESTR LETNI
trwa od 22lutego do 30 cz€rwca 2027 r. w tym:
1) okres zajęó dydaktycznych- od22lutego do 31 marcaż02l r.
2) wakacje wiosenne - od l kwietnia do 7 kwietnta2021 r.

3) okres zajęć dydaktycznych od 8 kwietnia do 16 częrwca2021 r.

1) letnia sesja zaltczeniowo-egzaminacyjna - od 17 częrwca do 30 czerwca 202I r.

IV. Wakacje letnie - od 1 lipca do 30 września2021r.

V. Egzaminy poprawkowe iza|iczenia poprawkowe odbywają się do:
- 28 lutego 202I r. - z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;

- 24 vnzęśnta202I r. * zletntej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej,

VI. Dniami wolnymi od zajęć dydakĘcznych są następujące dni:

- 1 pażdzternlkaZ}Z} r. - dla studentów roku ,,0" ze względu na uroczyste rozpoczęcie roku

- 23 października 2020 r. - Inauguracja roku akademicktego 202012021

- 3I października 2020 r.

- 1 listopadaż020 r.

- 2 listopada 2020 r.

- 11listopada}}2}r.

- 23 grudnia2020r.

- 24 grudnta2020 r.

- 25 grudnia2020 r.

- 26 grudnia2020 r,
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- 27 grudnlaż020 r.

- 28 grudnia2020 r.

- 29 grudnia2020 r.

- 30 grudnia2020 r.

- 31 grudnia2020 r.

- 1 stycznia 20żI r.

- 2 styczntaż}?I r.

- 3 stycznia 202I r.

- 4 stycznia202I r.

- 5 stycznia 202I r.

- 6 stycznia 202I r,

- 7 stycznla2Ożl r,

- 8 stycznia 20żl r.

- 1 kwietnia}}Zl r.

- 2 kwietnia202l r.

- 3 kwietnia202I r.

- 4 kwietnia202I r.

- 5 kwietniażOżI r.

- 6 kwietnia202I r.

- 7 kwietnia2OżI r.

- 1 maja 202I r,

- 2 mala202I r.

- 3 maja 202I r.

- 23 mąa202l r.

- 3 częrwca 202I r.

- 4 czerwca202l r.

Liczba poszczególnych dnia tygodnia w semestrze zimowym i letnim 20201202I kształtuje się

następująco:

Semestr zimowy:

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N

15 1 15+ 1 14+ 15 15 15 5



Pn Wt Sr Cz Pt Sb N

15 1 5+ 1 15+1 I4+I 1 4+ 1 15 15

sęmestr letni

VII. Informacje dodatkowe.

I. Szczegółowe termtny zaltczeń i egzaminów ustalają prowadzący w porozumieniu ze

starostą roku.

2. Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciamt dydaktycznymi,

3. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia pełnej realizacji planowych godzin zapc

dydaktycznych. Do ztealizowania wskazanego w programie kształcenia i planie studiów

wymiaru godzin wykorzystane zostać mogą metody i techniki kształcenia na odległość (e-

learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó

regulują odrębne przepisy.

4. 7 pażdziernika 2020 (czwartek) ptzeznaczony jest na inaugurację roku akademickiego i

przeprowadzenie testów.

5. 2 lutego 2021 r. (wtorek) jest dodatkowym dniem ząęć dla studentów i nauczycieli,którzy

realtzują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym dla roku akademickiego 2020120żI w

środy, o ile nie zręaftzowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin ząęć

dydaktycznych.

6. 15 czerwca2OżI r. (wtorek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli,

ktorzy realizują zajęcia dydaktycznę w semestrze zimowym dla roku akademickiego

20201202I w czwarlki, o ile nię zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych

godzin zajęć dy dakty czny ch.

7. 16 czerwca 202l r. (środa) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli,

ktorzy realizują zĄęcia dydaktyczne w senrestrze zimowym dla roku akademickiego

20201202I w piątki, o ile nie zręalizowali założonych programem kształcenia wymaganych

godzin zajęć dy daktycznych.

8. Okres od 25 do 30 wrzęśnia 2027 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw

otgantzacyjnych zwtązanych z zakończęniem roku akademickiego 20201202I i rozpoczęciem

roku akademickiego 202I 12022.
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