
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

z dnia 22 sierpnia 2022 r. 
 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) i § 17 ust. 2 

Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  

w Tarnobrzegu 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych: 

 

SEMESTR ZIMOWY 

03.10.2022 – 21.02.2023 

  

zajęcia dydaktyczne 03.10.2022 - 22.12.2022 

przerwa świąteczna 23.12.2022 - 02.01.2023 

zajęcia dydaktyczne 03.01.2023 - 27.01.2023 

zimowa sesja egzaminacyjna -  zasadnicza 30.01.2023 - 10.02.2023 

przerwa międzysemestralna 13.02.2023 - 21.02.2023 

zimowa sesja egzaminacyjna - poprawkowa 15.02.2023 - 21.02.2023 

praktyki zawodowe (zgodnie z planami studiów) 03.10.2022 - 21.02.2023 

termin złożenia indeksów*  14.02.2023 - 07.03.2023 

  

SEMESTR LETNI 
22.02.2023 – 30.09.2023 

 

zajęcia dydaktyczne 22.02.2023 - 05.04.2023 

przerwa świąteczna 06.04.2023 - 11.04.2023 

zajęcia dydaktyczne   12.04.2023 - 16.06.2023 

letnia sesja egzaminacyjna - zasadnicza  19.06.2023 - 30.06.2023 

letnia sesja egzaminacyjna - zasadnicza  

dla studentów kończących studia  
19.06.2023 - 27.06.2023 

letnia sesja egzaminacyjna - poprawkowa 01.09.2023 - 12.09.2023 

praktyki zawodowe (zgodnie z planami studiów) 22.02.2023 - 26.09.2023 

wakacje letnie 01.07.2023 - 30.09.2023 

termin złożenia indeksów*  01.07.2023 - 28.09.2023 

 

*Dotyczy studentów, którzy posiadają indeksy w wersji papierowej. 

  



§ 2 

 

1. Terminy zaliczeń i egzaminów na studiach stacjonarnych ustalane są według planów zajęć 

dla poszczególnych kierunków. Wpisów w dokumentacji przebiegu studiów dokonuje się  

w dniu faktycznego zaliczenia lub złożenia egzaminu. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, Dziekan na podstawie 

upoważnienia Rektora, może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu zaliczenia  

i egzaminu na studiach stacjonarnych w ramach określonych Regulaminem studiów. 

3. Dziekan może ustalić w terminach wcześniejszych, niż określone w organizacji roku 

akademickiego 2022/2023 terminy egzaminów w zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej dla 

studentów kończących studia w roku akademickim 2022/2023. 

 

§ 3 

 

Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do soboty. 

 

§ 4 

 

Okres od 12 do 30 września 2023 r. przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych 

związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku 

akademickiego 2023/2024. 

 

§ 5 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 

2022/2023. 

2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości na tablicach ogłoszeń 

poszczególnych wydziałów i na stronie internetowej Uczelni oraz w Internetowym Systemie 

Obsługi Studiów (ISOS) CLOUDA, co najmniej tydzień przed rozpoczęciem roku 

akademickiego 2022/2023. 

 

 

REKTOR 

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 


