ZARZĄD ZENIE NR

36 l201'7

Rektora Politechniki Opolskiej
z dnta23 maja2017 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 201,712018

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwię
tn1lŻszym (Dz. U. z 2016 r. poz. |84Ż, z poŻn. zm.) oraz $ 6 ust. 2 Regulaminu studiów
w Politechnice opolskiej z ar z ądZ a s 1ę, co następuje:
$ 1. 1. Rok akademl'ckiŻ0I712018 trwa od I paŹdziernika 2017 r. do 30 września 2018 r.

Ż. Szczegółową
stan

o

organlzację roku akademickiego 20I1l20I8 zawiqa harmonogram

wi ąc y załąc zn1k do nini ej

s

z e

go zar ządzenla.

$ 2. Semestr zimowy trwa od 1' pażdziernika 2011 r. do 18 lutego 2018 r. zgodnie

z następującym harmonogramem:
I

Zajęcta dydaktyczne

02.10.2017

_ŻLI2.20I7

2.

Przerwa świąteczna

22.1,2.2017

-

02.0r.20

J.

Zajęcia dydaktyczne

03.01.201 8

-

28.01.201

4.

Sesja egzaminacyjna

29.01. .2018 -1 8.02.20

5.

Przerwa międzysemestralna

19.02.2018

6.

Dni ustawowo wolne od zajęĆ,

t,

Dzięn wolny od zajęÓ

8.

0LIL20L];

-

23

8

1

1

8
8

.02.2018

1 1. 1 1

.Ż01,1

;

06.01.2018

3r.r0.2017

Zapcia przewidziane na:
_ poniedziałek 30.10.2017 odbędą się według planu ustalonego na środętydzien nieparzysty;
_ środęŻ4.O1'
'ŻOI8 odbędą się według planu ustalonego na poniedziałek tydzienparzysty
- czwańek 25 'OI.2OI8 odbędą się według planu ustalonego na wtoręk tydzl'en parzysty;
- piątek Ż6.OI.2OI8 odbędą się według planu ustalonego na piątek tydzten parzysty '

$ 3.

Semestr letni trwa od

z następuj ącym harmono gramem:

24 lutego 2018 r. do 30 wrzęśnia2018 r.

zgodnie

Zajęcia dydaktyczne

24.02.2018

-

28.03.201 8

2.

Przerwa świąteczna

29.03.2018

-

03.04.201 8

J.

Zajęcia dydaktyczne

04.04.2018

- 22.06.2018

4.

Sesja egzaminacy.ina

Ż3.06.2018 _ 08.07.201 8

5.

Dni ustawowo wolne od zajęć

01.05.201 8; 03.05.201 8;

6.

Dzlen wolny od ząęć

t.
8.

Z aj ę

cia

pr zew l

20.05.2018;

3

1.05.20

I8

30.04.2018; 02.05.20 1 8; 04.05.20 1 8

dziane na

- środę20.06.Ż018 odbędą się według planu ustalonego na

Przerwa wakacyjna

$ 4. 1. obozy szkoleniowe
dziekana właściwegowydziału.

czwartęktydzienparzysty.

09.07 .2018

i

-

30.09.201 8

praktyki realizowane Są na zasadach określonych przez

2. Harmonogram odbywania obozów szkoleniowych i praktyk dla poszczegolnych
kierunków w danym roku akademickim, przesyłany jest do prorektora ds. dydaktyki
w tęrminie do 31 puŹdzięmtka.

$ 5. 1. W przypadku sęmestru

VII stacjonarnych studiów pierwszego stopnia inzynierskich

dopuszcza się:

I)
2)

realtzację zajęĆ dydaktycznych w pierwszych 10 tygodniach semestru (5 tygodni
parzystych i 5 tygodni nieparzystych) do 12 grudnia Ż017 r.;
u1,znaczenie sesji egzamlnacyjnej bezpośrednio po zakończeniu ząęc, w tęrminach
ustal onych pr ZęZ dziękana.

2. Decyzję w

sprawach wymienionych

i zawiadamia prorektora ds. dydaktyki.

w ust. 1

podejmuje dziękan v'rydziału

$ 6. W przypadku rekrutacji lutowej na I rok studiów drugiego stopnia, zajęcia mogą być
realizowane w ostatnich 10 tygodniach semestru letniego. Decyzję w tej sprawie podejmuje
prorektor ds. dydaktyki na wniosek dziekanawydziału w terminie do końca 2017 rcku'

$ 7. Pierwszy zjazd dla I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się nie wcześniej niz
w dniu 14 pażdzterntkaT)l7 r.
$ 8. Terminy zapisow na zajęcia z języka obcego i wychowanta ftzycznego na kolejny rok

akademicki, okreŚli odpowiednio kierownik Studium Języków obcych
WychowaniaFtzycznego i Fizjoterapii do dnla25 częrwcaZ}I7 t.
$ 9. Zarządzenie wchodzt w Życie z dniem I pażdziem1ka20L7 t.,

wchodzi w Życie z dniem wydania zarządzenla.

i

dziękan Wydziału

z vłyjątkiem $ 8, który

REKTOR
[t u'
prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

