Zarządzenie nr 83
Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie organizacji roku
akademickiego 2021/2022.
Na podstawie § 151 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, art. 66 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz.
478 z późn. zm.) oraz § 3 regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwałą nr 368 z dnia 30
kwietnia 2019 r., z uwzględnieniem sprostowań wprowadzonych uchwałą nr 448 Senatu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 października 2019 r. (tekst jednolity
załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16
października 2019 r.), po zasięgnięciu opinii Komisji ds. kształcenia i studentów oraz
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, zarządzam co następuje:
§1
Niniejszym określam organizację roku akademickiego 2021/2022:
SEMESTR ZIMOWY
zajęcia dydaktyczne
wakacje zimowe
zajęcia dydaktyczne c.d.
egzaminacyjna sesja
zimowa
przerwa międzysemestralna
egzaminacyjna sesja
poprawkowa semestru
zimowego
SEMESTR LETNI
zajęcia dydaktyczne
wakacje wiosenne
zajęcia dydaktyczne c.d.
egzaminacyjna sesja
letnia
egzaminacyjna sesja
poprawkowa semestru
letniego
wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie
nieprzerwanych wakacji letnich,
praktyki zawodowe)

Od 1października 2021 do 20 lutego 2022 roku
w tym:
2.10.2021 - 22.12.2021
23.12.2021 - 9.01.2022
10.01.2022 - 30.01.2022
31.01.2022 - 13.02.2022
14.02.2022 – 20.02.2022
21.02.2022 - 15.03.2022
Od 21 lutego 2022 do 30 września 2022 roku
w tym:
21.02.2022 - 13.04.2022
14.04.2022 - 19.04.2022
20.04.2022 - 12.06.2022
13.06.2022 - 30.06.2022
1.09.2022 - 25.09.2022

1.07.2022 - 30.09.2022

§2
1. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są 12 listopada 2021 r.
i 2 maja 2022 r.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek Uczelnianej
Rady Samorządu Studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć
dydaktycznych.
§3
1. Dziekan wydziału może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych
dniach niż wskazane w § 1 oraz §2, w zależności od ważnych potrzeb danego
wydziału lub kierunku/specjalności studiów.
2. Dziekan wydziału ustala w oparciu o obowiązujące plany studiów szczegółową
organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów
niestacjonarnych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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