ZARzĄDZENIE

NR 31 l2014

Rektora Politechniki Opolskiej
z dnia 19 mĄa20l4 r'
w sprawie organizacji roku akademickiego 201412015

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 Iipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
vryŻszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn' zm.) oraz $ 6 ust. 2 Regulaminu studiów
w Politechnice opolskiej (załącznik do uchwały nr 708 Senatu Politechniki opolskiej z dnia
25 kwietnia 2012 t', z późn. zm.) z ar z ą d z a s i ę, co następuje:
$ 1. Rok

akademicki}}I4lz}I5 trwa od I październ:'kaŻ}I{ r. do 30 września2015

$ 2. Semestr zimowy trwa od

I

r.

puŹdziemika Ż0I4 r. do 15 lutego 2015 r. zgodnie

z następującym harmonogramem:
1

Zapcia dydaktyczne

0I.10.20I 4 _ Ż1.I2.Ż0I4

Ż.

Przęrwa świąteczna

22.12.20t4

J.

ZĄęcia dydaktyczne

07

4.

Sesja egzaminacyjna

30.01 .201 5

5.

P

6.

Dni ustawowo wolne od zaięć,

rzerw a międzyseme stralna

r

-

06.01 .2015

.0r.20r5 - 29.0r.2015

-r5.02.2015

6.02.201 5 * 22.02.201 s

01.11.2014; 1 1.1 1 .2014;
06.01.201s

Zaj ęcia przewtdziane na;
1.

_ środę28'0LŻ015 odbędą się według planu ustalonego na poniedziałek,
- czwartek 29.0I .2015 odbeda sie wedłus planu ustalonego na wtorek.

$ 3.

Semestr letni trwa od 23 lutego 2015

r. do 30 września20t5 r.

z następującym harmonogramem:

Zajęcia dydaktyczne

23.0Ż'201 5 _ 0I'04.2015

2.

Przerwa świąteczna

02.04.201 5

-

07

J.

Zajęcia dydaktyczne

08.04.201 5

-

16.06.2015

4.

Sesja egzaminacyjna

17.06.2015

-

06.07 .2015

5.

Dni ustawowo wolne od zajęć

01.05.201 5; 03.05.201 5;
24.05 .201 5 : 04.06.201 5

6.

Zaj ęcia przewidziane na ;
- Środę 10.06.2015 odbędą się według planu ustalonego na piątek,
- poniedziałek 15.06.2015 odbędą się według planu ustalonego naczwartek,
- wtorek 16.06.2015 odbędą się według planu ustalonęgo na piątek.

7.

Przerwa wakacyjna

1

07 .07 .2015

-

.04.20rs

30.09.201 5

zgodnie

$ 4. 1. obozy szkoleniowe i praktyki ręa|izowane są na zasadach określonych przez
v,ry działll.

dziekana właściwego

2. Harmonogram odbywania obozów szkoleniowych i praktyk dla poszczególnych
kierunków w danym roku akademickim, przesyłany jest do prorektora ds. dydaktyki
w terminie do 3I puŹdzternika.

$ 5. 1. W

przypadku semestru

inżynierskich dopuszc za się

I)

2)

i

VII

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia

realizację zajęć, dydaktycznych w pierwszych 10 tygodniach semestru;
wyznaczenie sesji egzarninacyjnej bezpośrednio po zakoiczeniu zajęc, w terminach
ustalonych przez dziekana.

2. Decyzję w sprawach wymienionych w ust. 1 podejmuje dziekan

v'rydziału

zawtadamia prorektora ds. dydaktyki.

$ 6. W przypadku rekrutacji lutowej na I rok studiów drugiego stopnia, zajęcia mogą
sprawie
podejmuje prorektor ds. dydaktyki na wniosek dziekana wydziału w terminie do końca 2014
roku.

być realizowane w ostatnich 10 tygodniach semestru letniego. Decyzję w tej

$ 7. Pierwszy Ąazd dla I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się nie wcześniejniz
w dniu II paŹdziernika}}I4 r.
$ 8. Terminy zapisów na zajęcia z języka obcego i wychowania ftzycznego na kolejny
rok akademicki, określiodpowiednio kierownik Studium Języków obcych i dziekan
Wydziału WychowaniaFizycznego i Fizjoterapii do dnia25 częrwca2)I4 r'

$ 9. Zarządzęnie wchodzi w życie z dniem I paŹdziernika 2014 r., z wyjątkiem $
który wchodziw Życie z dniem wydania zarządzenia.
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