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Rok akademicki 202l 12022

w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

trwa orJ I października 2021r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:

I. SEMESTR ZIMOWY
trwa od 1 października 202l i. do 8 lutego 2022 r.o w tym:
1) okres zajęó dydaktycznych - od I października do 22 grudnia 202I t.

2) wakacje zimowe - od23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia2lLL r.

3) okres zajęć dydaktycznych-od 8 styczniado 6 lutego 2022r.
4) zimową sesję zaliczeniową - od7 do 8 lutego 2022 r.

II . Przerwa międzysemestralna - od 9 do 20 lutego 2022 r.

III. SEMESTR LETNI
trwa od 21 lutego do 30 czerwca 2022 r. w tyn:
l) okres zajęć dydaktycznych - od 21 lutego do 13 kwietnia 2022 r.

2) wakacje wiosenne - od 14 kwietnia db 20 kwietnia 2022 r.

3) okres zajęć dydaktycznych - od 21 kwietnia do 16 częrwca2022 r.

4) letnia sesjazaliczeniowo-egzaminacyjna-od 17 częrwcado 30 częTwca2O2żr.

IV. Wakacje letnie - od 1 lipca do 30 wrześni a 2022 r.

V. Egzaminy poprawkowe izaliczenia poprawkowe odbywają się do:
- 28 lutego 2022 r. - z zimowej sesji zaliczeniowej;

- 25 lwześnia2022 r. - zletniej sesji zaliczeniowej z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

VI. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

- I paździemikaż02I r. - dla studentów roku,,0" zewzględu na uroczyste rczpoczęcie roku

- 23 października 2020 r. - Inauguracja roku akademickiego 202112022

- 30 - 3I pażdziernika}}2l r.

- I - zlistopada 202I r.

- 11listopadażDZlr.

- 23-31 grudnia 202I r.

- 1-7 styczniaZOżZr.

- 14 - 20 kwietnia 2022r.

- I-4map2022r.

- 5 czerwcażlZ2r.

- 16 częrwca2022 r.



I
Liczbaposzczególnych dnia tygodnia w semestrze zimowym i letnim 202112022 kształtuje się

następująco:

Semestr zimowy:

Semestr letni:

VII. Informacje dodatkowe.

I. Szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów ustalają prowadzący w porozumieniu ze

starostą roku.

2. E gzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

3. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia pełnej rca|izacji planowych godzin zajęć

dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie kształcenia i planie studiów

wymiaru godzin wykorzystanę zostaó mogą metody i techniki kształcenia na odległość (e-

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

reguluj ą odrębne przepisy.

4. I października 202I (piątek) przeznaczony jest na inaugurację roku akademickiego i
przeprowadzenie testów,

5. 2 lutego 2022 r. (środa) jest dodatkowym dniem zajęć dla stridentów inauczycie|i,ktorzy

realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimov,rym dla roku akademickiego 202112022 w

czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zĄęć

dydaktycznych.

8. Okres od 26 do 30 września 2022 roku ptzeznaczony jest na załatwianie spraw

organizacyjnych związanych z zakohczęniem roku akademickiego 202I/2022 i rozpoczęciem

roku akademickiego 202212023 .

DYREKToR
Centrum Języka I Kultury Polskiej
dla polonii icudzoziemców uMcs
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