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UCHWALA NR M I312IKBI2021

ZARZADU SAMORZADU STUDENTOW UNTWERSYTETU WARSZAWSKTEGO

z dnia 18 stycznia 2021 r

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji roku akademickiego 202112O22

Na podstawie $ 21 ust 2 Regulaminu Studiow na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor

Uniwersytetu Warszawskiego z 2019 r , poz. 186) w zwiqzku z $38 ust. 1 pkt 9) Regulaminu

Samorzqdu Studentow Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego

22020 (., poz. 455), Zarzqd Samorzqdu Studentow Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co

nastQpuJe:

s1

Zatwierdza sig przedstawiony projekt organizacjr roku akademickiego 202112022 na

Uniwersytecie Warszawskim ktory stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.

s2

Zzaproponowanych terminow dni wolnych od zajqc dydaktycznych (Juwenalia) wybiera siq

6.05.2022 r. - 7 05 2022 r

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia

s3

Za:5

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Marta Burzynska

Kamil Lebnicki

Marcin Osinski

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstrzymujqcych siq: 0



Zalqcznik
do uchwaty nr Ml3l2lKBl2O21

Zarzqdu Samorzqdu Studentow
Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Wersja nr 2 z dnia 8 stycznia 2021 roku

POSTANOWIENIE
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia.... stycznia 2021 r.

w sprawie okre6lenia organizacji roku akademickiego 2021t2022
na U n iwersytecie Warszawskim

Na podstawie $ 21 Regulaminu Studi6w na Uniwersytecie Warszawskim
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186), postanawia siq. co nastqpuje:

s1
OkreSla siq organizacjq roku akademickiego 202112022:

1. SEMESTR ZIMOWY 01.10.2021 r. - 20.02.2022 r.
1) zaiecia dvdaktyczne (btok I 02.10.2021r. - 31 .10.2021 r.
2) ostateczny termin skladania wniosku o usunigcie

podpiecia przedmiotu pod proqram studiow 22.10.2021 r
a ll 02.11.2021 r. - 05.12.2021 r.q) oKres ooKonywanra podpigc przedmiotow

realizowanych w semestrze letnim roku
akademicki eqo 2021 12022 01.10.2021 r. - 20.02.2022 r.

5) zaiecia dydaktyczne (btok ill 06.12.2021 r. - 22.12.2021 r.
6) wakacie zimowe 23.12.2021 r - 09.01 .2022 r

lll c.d. 10.01.2022 r. - 30.01 .2022r.
8) ostateczny termin rezygnacji zzaliczenia

przedmiotu w semestze zimowym 21.01.2022 r
9) egzaminacyjna sesja zimowa 31.01.2022 r. - 13.02.2022 r.

- egzaminv certyfikacyjne z iezVka anqielskieoo 31.01.2022 r.
1 0) przenrua migdzysemestralna 14.02.2022 r. - 20.02.2022 r.2. SEMESTR LETNI 21.02.2022 r. - 30.09.2022 r.
1) zaiecia dydaktyczne (btok t) 21 .02.2022 r. - 20.03.2022 r.2) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

ztmowego 25.02.2022 r. - 06.03.2022 r
- poprawkowe egzaminy certyfikacyne zjqzyka
angielskiego 26.02.2022 r.

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru
zrmowego dla studentow krerunkow studiow
organrzowanych grzez Wydzial Chemii, Wydzial
El?yki i Wydzial Matematvki, Informatvki i

22.02.2021 r. -27.02.2021 r.
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Mechaniki, przy czym egzaminy poprawkowe z
jgzyka angielskiego bgdq odbywaly sig 26.02.2022
r.
- semestr letni dla studentow kierunkow studiow
organrzowanych przez Wydzial Chemii, Wydzial
Fizyki i Wydzial Matematyki, Informatyki i

Mechaniki

01.03.2021 r. - 30.09.2021 r.

3) okres, w kt6rym nale2y podjqc wszystkie
indywidualne decyzje dotyczqce zaliczenia
semestru zi m oweg o 2021 12022 (d otyczy k ie run kow
studiow, dla ktorych planowany termin ich
zakonczenia pzypada na koniec semestru
zimowego)

07.03.2022 r.- 31.03.2022 r

4) ostateczny termin skladania wniosku o usuniqcie
podpigcia przedmiotu pod proqram studi6w 18.03.2022 r.

5) zajgcia dydaktyczne (blok tl 21.03.2022 r. - 30.04.2022 r.
wakacie wiosenne 14.04.2022 r. - 19.04.2022 r.

tld 04.05.2022 r. - 15.06.2022r.

8) dni wolne od zajgc dydaktycznych

01.10.2021 r.

12.11.2021 r.
06.05.2022 r. - 07.05.2022 r.
lub 13.05. 2Q22 r. - 14.05.

2022 r. (Juwenalia)
16.06.2022 r. - 19.06.2022r.

9) ostateczny termin rezygnacji zzaliczenia
pzedmiotu w semestrze letnim 03.06.2O22 r.

10) okres dokonywania podpigc pzedmiotow
realizowanych w semestrze zimowym i catym roku
akademickim 202212023 01.06.2022 r. - 30.09.2022r.

1 1) eqzaminacvina sesia letnia 20.06.2022 r. - 't0.O7.2022 r.
- egzaminy certyfikacvine z iezvka anoielskieoo 20.06.2022 r,

12) wakacie letnie 11.07.2022 r. - 30.09.2022r.
13) blok wakacyjny I 18.07.2022 r. - 19.08.2022 r.
14) blok wakacvinv ll 29.08.2022 r. -23.09.2022 r.
15) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

letniego
- poprawkowe egzaminy certyfikacyjne z jqzyka
anqielskieqo 29.08.2022 r.

16)okres, w ktorym nale2y podjqc wszystkie
indywidualne decyzje dotyczqce zaliczenia roku
akadem icki ego 2021 I 2022

12.09.2022 r. - 30.09.2O22 r.

s2

Postanowienie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Rektor UW: A. Z, Nowak
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