ZAR ZĄD ZENIE NR

47 l2020

Rektora Politechniki Opolskiej
z dniaŻ6 maja2020 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 202012021

Na podstawie ar1.23

r"rst,

1

i ust.2 pkt

1-2 ustawy

o szkolnictwie v,ryŻszym i nauce (Dz" lJ' z 20Ż0 r. poz'

z dnia 20 lipca 2018 r. -

85, z pożn. Zm) oraz
Regulaminu studiów w Politechnice opolsktej z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

$

Prawo
10 ust. 2

$ 1. 1.Rok akadęmickl2020lŻ021 trwa od 1 pażdziernika Ż020 r. do 30 wrześniaŻ02\ r.

Ż. Szczegołową organizację roku
stano wi ąc

y załącznik d o

n i n i ej s z e

akademickiego 202012027 zawięra harmonogram

go zar ządzen| a.

$ 2. Semestr zimowy trwa od 1paŻdzierrrika 2020
z następuj ącym harmonogramem:

r. do 14 lutego 2021 r. zgodnie

0.2020 * 23.122020

Za1ęcia dydaktyczne

01

Ż.

Przerwa świąteczna

Ż4.12.Ż0Ż0 - 06.01, .2021

J.

Zajęcia dydaktyczne

07

4.

Sesja egzaminacy.jna

30'01 .Ż02I _1

5.

Przęrwa międzyserrrestra1na

I

6.

Dni ustaworvo wolne od zajęć

7.

Dzień wolny od zajęĆ

Zapcia przewidziane
8.

. 1

.01.20ŻI

- 29.0l
4

'2021

"02.2021

5.0Ż.202I * ŻI.02.2021

01.1 1.2020;

1

1.1 I .2020;

06'0I.Ż021
02.11.2020

na

:

- czwar_tek 10.12.2020 odbędą się według p1anu ustalonego na poniedziałek tydzień

parzysty;
- piątek 11.IŻ.2020 odbędą się według planu ustalonego na Środę tydzięn nięparzysty.

$ 3.

Semestr letni trwa od

z następuj ącym harmonogramem:

22 lutego 2021 r. do 30 września 202I r.

zgodnie

Zajęcia dydaktyczne

22.0Ż.202l

2.

Przerwa świąteczna

01.04'2021 * 06.04.Ż0Ż1

f

')_

Zajęcia dydaktyczne

07 .04.Ż021

-

1

4.

Sesja egzaminacyjna

17

.06.2021

-

04.07 .2021

5,

Dni ustawowo woine od zijęĆ

6.

Dni wolne od zajęć

7.

Zaj ęcta ptzewidziane na
- środę02'06.202I odbędą się według planu ustalonego na czlvattek tydzień parzysty;
- środę16.06.202r odbędą się według planu ustalonego na piątek tydzieh parzysty.

8.

Przerwa wakacyjna

-

31

.03.2021

6.06.2021

01.05.2021 ; 03.05.2021
23 .0

5

;

.20Ż1 ; 03 .06.2021

04.05.2021
04.06.2021

:

05.07 .2021

_ 30.09.Ż021

$ 4. Terminy zjazdow na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym i letnim w roku
akademick lm Ż020 lŻ021
:

Terminy zjazdow w Semestrze zimow1,11 Ż02012021

Zjazd

1

Ż'
J.
4,
5.
6,

kierunki : Admini stracj a,
Automatyka i robotyka,
Budownictwo, Ekonomia,
El ektrotechnika, Energetyka
Energetyka i inŻynieria środowiska,
I n formatyk a, Inży nteria
bezpieczeństwa, Inżyni eria
środowi ska, Lo gistyka,
Mechanika i budowa maszyn,
Mechatronika, Technologia żywnoŚci
żywienie człowieka, Turystyka i
rekreacja,
Zarządzanie, Zarządzanie i inzyni eria
produkcji
17 - 1 8.10.Ż020
24 - 25'10.20Ż0
07 - 08.11.Ż0Ż0
l4 - 15.11.2020

2l -Ż2.1L2020

7,

05

06.12.2020

12

-

8.

_ 13.12'Ż020

09

-

r

9.

10.

0.01.2021

11

l6-

12.

23 -24.01.Ż02I

17.01.2021

l0 ziazdow

kierunki:
Fizjoterapia
Wychowanie ftzyczne

i

r7 - 18.10.2020
25 0.20Ż0
07-08 1.2020
14-15 r.2020
t1
1) 1.2020
LL - LL
28 -29 r.2020
05-06 2.2020
12 -13 2.2020
t9 -20 2.Ż020
09 -- 1 0.01.2021
l6 - 17 .01.2021
23 -24.01.2021
lŻ zjazdow

)4

Terminy zjazdow w semestrze letnim 202012021

Zjazd

2.
a

J,
4,

kięrunki : Administracj a,
Automatyka i robotyka,
Budownictwo, Ekonomia,
Elektrotechnika, Energetyka
Energetyka i inŻynieria Środowiska,
I nfo rmatyk a, InŻy nleria
bezpieczenstwa, Inzynieria
Środowiska, Lo gistyka,
Mechanika i budowa maszyn,
Mechatronika' Teclrno1ogia zywności i
żywienie człowieka. Turvstyka i
rekreacja,
Zarządzanie, Zarządzanie i inŻynieri a
produkcji

27 -ŻB.0Ż.202
06 - 07 .03.202
13 - 14.03.202

06 - 07 .03.202\
13 - 14'03.20Ż1
Ż0 - 21'03.2021

20 - 2r.03.202
Ż7 - 28.03.202
10 - 11.04.202
17 - 18.04.202

5.

-

1r.04.2021

6.

10

7,

17 - 18.04.2021

8.

24 -Ż5.04.Ż02I
08 - 09.0s.2021

9.

15

* 16.05.Ż0ŻI

11

29

12,

12

-

10.

kierunki:
Fizjoterapia
Wychowanie ftzyczne

Ż4

08
1s

30.05.20Ż1

29

13.06.2021
l0 ziazdow

12

-

-25.04.202

-

-

-

12

$ 5. 1. Terminy egzaminÓw dyplomowych
zgodnie z pontŻszym harmono gramem

09.0s.202
16.05.202
30.05.202
13.06.20Ż

ziazdow

w roku akademickim 20Ż012021 ustala się

:

Wydział

Terminy egzaminów dyplomowych

0L02.Ż02 - 1Ż.02.202
Wydział Budownictwa
i Architektury

Wydział Ekonomii
l Zarządzanta

Wydział EIektrotechniki, Automatyki

ilnformatyki

15.03.202
12.05.20Ż

-

17.03,202

* 14.05.Ż02

28.06.202
20.09.202

* 07.47.202

28.06.202l
20.09.Ż021

-

-29.09.202
0].07 'Ż021

29.09.20Ż1

01.02.2021 - 12.02.202
- lt .03.202
*
12.05'Ż021 14.05.202
28.06.2021 - 07.07.202
20'09.20Ż1 -29.09.202
15.03.2021

W

y

W

y

dział Inzyni erii Produkcj i
i Logistyki

01.02.Ż021 - 12.02.20Ż1
Is.03.2021 - 17 .03.2021
12.05.202r - 14.05.2021
Ż8.06.20ŻI - 07 .07 .2021
Ż0.09.Ż021 - 29.09.Ż021

dział Inżynierii Systemów
Technicznych

Ż8.06.2021
20.09.2021

-

07 .07 .2021

29.09.2021

- 12.02.Ż021
*
15.03 '20Ż
17 .03.2021
12.O5.20Ż * 14.05.2021
01.0Ż,202

Wydział Mecharriczny

Ż8.06.20Ż - 07.07.2021
Ż0.09.202 -Ż9.09.2021

Wydział Wychowan ia F tzy czne go
i Fizjoterapii

Ż8.06.2021 - 07 .07 .Ż021
Ż0.09.2021 * Ż9.09.20Ż1

2. W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. dydaktyki na wniosek dziekana moze
Wznaczyc inny termin egzaminu dyplomowego.

$ 6. 1. obozy szkoleniowe i praktyki realizowane Są na zasadach określonychprzez

dziekana właściwego wydziału.

2. Harmonogram odbywania obozow szkoleniowych i praktyk dla poszczegolnych
kierunków w danym roku akademickim, przesyłany jest do prorektora ds. dydaktyki
w terminie do 31 paŹdziernika 20Ż0 r.
$ 7. 1. W przypadku semestru VII (ostatniego semestru) stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia inŻynierskich dopuszcza się:

1) realtzację zajęć dydaktycznych w pierwszych 10 tygodniach semestru (5 tygodni

Ż)

parzystych i 5 tygodni nieparzystych) do 1 1 grudnia 2020 r.:
vryznaczenie sesji egzaminacyjnej bezpośrednio po zakonczeniu zajęc, w terminach
ustalonych przez dziekana.

Ż, Decyi1ę w Splawach wymienionych w ust. 1 podejmuje prorektor ds. dydaktyki

wniosek dziekana wydziału.

na

$ 8. Pierwszy zjazd dla I roku studiów niestacjonarnych oc1będzie się nie wcześniej niz

w dniu 17 pażdziernika2}Z\ r.

z języka obcego przez studentów w systemie USoSweb na
rok akademicki 202012021 odbędą się w dniach 28 - 29 września Ż020 r. Dokładne
informacje dotyczące zapisów zostaną umieszczone na Stronie www.cos.po.opo1e.pl oraz
$ 9. Zapisy na określonegrupy

www.cj.po.opole.pl.

Zapisy na zajęcia wychowanta ftzycznego - sekcje sportowe, przez studentów
w systemie USoSweb na rok akademicki 2020lŻ021 odbędą się w dniach 25 - 26 wrześnta
2020 r. Dokładne informacje dotyczące zapisów zostaną umieszczone na stronie

s 10.

www.cos.po.opole.pl.

$ 1I.Zarządzenię wchodzi wzycie z dnien 1pażdziernikaŻ020 r., z wyjątkiem $ 9 i $ 10,

które wcho dzą w Życie z dnien'r wydania zarządzenla.
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ir

t'o t

in Lorenc

