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Iól ,,.j ,:T l}:,,, .rr s ,,: l ru Rok akadem icki ż022 12023

w Centrum Języka i Kultury Polskiej

trwa od 1 października ?,a72 r. do

I" §EME§TR ZIMOWY
trwa od l" październil<azłż} r. do 7 lutego ż8ż3 r-, w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych _ od 1 pazdziernika da27 grudnia 2022t.
2) wakacje zimowe - od 23 grudnia ?a?ż r. do 6 styczniażaZ3 r.
3) okres zajęć dydaktycznych * ad 7 stycznia do 5 lutego 2023 r.

4) zimowa sesja zaliczęniowa - od 6 do 7 lutego 2a23 r.

II. Przerwa międzysemestralna -- od 8 do 19 lutego ż023 t.

III. §EME§TRLETNI
trwa od 20 tutego do 30 czerwc& 2tV3 r. w tynr:

1) okres zajęć dydaktycznych * od 20 lutego do 4 kwietnia}Oż3 r.
2) wakacje wiosenn§ - od 5 kwiętnia do t 1 kwiętńażOż3 r.
3) okres zajęć dydaktycznych - od 12 kwietnia do 18 czerwca 2023 r-

4) letnia sesja zaliczeniowo-egzaminaayjna - od 19 czerwca do 30 §zerwce 2aŻ3 t,

IY. Wakacje letnie - od l lipen do 30 września}0l3 r,

V. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:
- 28 lutego 2a23 r. - z zimowej sesji zaliczeniowej;

- 24 września 2023 r. - z letniej sesji zaliczeniowej zwyłączeniem miesiąca sierpnia.

VI. Dniami wolnymi od zajęć dydak§cznych są następujące dni:

- 1pa,ż,dziemlkaż022 r. * dla studentów roku..0" ze względu na urclczyste rozpoczęcie roku

akademicki ego 20żżlżOż3.

- 22 paździemjkażOżż r.

- 23 października 20żż t. - inarrguracja roku akademickiego 202żlża23

- 31 pażdziernika 202ż r.

- T - 2listopada żOżż r.

- 11 listopadaż}Z2r.

- ż3-31 grudnia 2a2żr.

- 1-6stycznia2a23r,

- 5*ll krvietnia2023r.

- l-3maja2023r.

-ż7 - 28 maja 2023 r,
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dla polonii i cudzoziemców uMćs'
30 wrześnizż023 r. i obejmuje:



- 8 - 9 czcrwca 20ż3 r.

Liczba poszczegÓlnych dnia tygodnia w semestlze zimowvm i letnim 2022Dan kształtuie się

nastepująco:

Semestr zimowy:

§emestr letni:

VII. I nformac.i e dodatkou,e.

1. szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów ustalają prorł,adząc1, w porozumieniu ze

staroSta roku.

2. Egzaminy nie mogą kolidorvać z zajęciami dydaktycznyni.

3. DYrektor zobowiązany jest do zaper,vnienia pełnej realizacji planowych goclzin zajęć

dl'daktl-cznl'clr. Do zręahzowania rł,skazanego w programie kształcenia i planie studiów

w-vmiaru godzin rł1,'korzystane zostac mogą metody i techniki kształcenia na odległość (e-

leaming). Prowadzenie zajęc z wvkorzystaniem nretod i technik kształcenia na odległość

regulu_ją odrębne przepisy,

4.1 PaŻdziemika 2021 (sobota) pTzeznaczony jest na inaugurację roku akademickiegtl

5. 2 lutego 2023 r. (czwarlek) jest dodatkowvm dniem zajęć dla studentów i nauczycieli.

którzy realizuią zĄęcia dydaktyczne w semestrze zimowl,m roku akademicki ego 2a22D023

w Piątki" o ile nie zrealizowali załozonych programem kształcenia w,ymaganych godzin zajęć

tlydaktr cznr ch.

8- Okres od 25 do 30 rłT ześnia 2023 roku przeznaczony .jest na zŃatwtanię spraw

organizacljnyclr związarryclr z zakonczeniem rclku akademickiego 2022l2a23 l razpoczęcienr

roku akademickie go Lan /202Ą.
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Pn Wt śr C.z Pt Sb N

1,5 15 15 15 14 +1 l5 15

Pn Wt Sr Cz Pt sb N
15 l5 15 15 15 15 15
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