
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

UCHWALA NR M/2/1 IKBI2O22

ZARZADU SAM ORZAD U STU DE NTOW U N TWERSYTETU WARSZAWS Kt EGO

zdnla 10 stycznia 2022r.

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji roku akademickiego 202212023

Na podstawie $ 21 ust. 2 Regulaminu Studi6w na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor

Uniwersytetu Warszawskiego 22019 r., poz. 186) w zwiqzku z $38 ust. 1 pkt 9) Regulaminu

Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego

22020 r., poz.455),Zazqd Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co

nastqpuje:

s1

Zatwierdza siQ przedstawiony projekt organizacji roku akademickiego 202212023 na

U n iwersytecie Warszawski m, kt6ry sta nowi zalqcznik do n i n iej szej uchwaly.

Uchwala wchodziw zycie z dniem podjgcia.

s2

Za:7

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Gabriela Mroczka

Klaudia Nowak

Marcin Osihski

Malgozata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Pzeciw: 0

Wstrzymujqcych sig: 0
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Zalqcznik
do Uchwaly nr Ml2l1lKBl2022

Zarzqdu Samozqd u Student6w
U n iwersytetu Warszawskiego

z dnia 10 stycznia 2022 r.
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POSTANOWIENIE NR ......
REKTORA Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia ... . stycznia 2022 r.

w sprawie okre6tenia organizacji roku akademickiego 202212023
na U n iwersytecie Warszawskim

Na podstawie $ 21 ust. 2 Regulaminu Studiow na Uniwersytecie Warszawskim

(Monitor UW z 2019 t. poz.186) postanawia sig, co nastqpuje:

s1

Okre5la sig organizaqQ roku akademickiego 202212023:

\\
T,

1. SEMESTR ZIiIIOWY 01.10.2022 r. - 19.02.2023 r.

1) zaiecia dydaktyczne (blok l) 03.10.2022 r. - 30.10.2022 r.

2) ostateczny termin skladania wniosku o usuniqcie' oodoiecia orzedmiotu pod proqram studi6w
21.10.2022 r

3) zaiecia dydaktyczne (blok ll) 02.11 .2022 r. - 04.12.2022 r.

4) okres dokonywania podpig6 przedmiot6w
realizowanych w semestze letnim roku akademickiego
202212023

01.10.2022 r. - 19.02.2023 r.

5) zaiecia dydaktYczne (blok lll) 05.12.2022 r. -22.12.2022 r.
6) wakacie zimowe 23.12.2022 r. - 08.01 .2023 r.

7) zaiecia dvdaktvczne (blok lll c.d.) 09.01 .2023 r. -29.01.2023 r.
8) dni wolne od zaie6 dydaktycznych 31j02022 r.

9) ostateczny termin rezygnacji z zaliczenia pzedmiotu
w semestrze zimowym

20.01.2023 r.

10) eqzaminacyina sesia zimowa 30.01.2023 r. - 12.02.2023 r.

- oise-mne eqzaminv certvfikacvine z iezyk6w obcych 30.01.2023 r. - 31 .01.2023 r.

1 1 ) orzerwa miedzvsemestralna 13.02.2023 r. - 19.02.2023 r.

2. SEMESTR LETNI 20.02.2023 r. - 30.09.2023 r.

1) zaiecia dydaktyczne (blok l) 20.02.2023 r. - 19.03.2Q23 r.

2) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru
zimoweoo

- pisemne egzaminy certyfikacyjne z iqzyka
anoielskieoo na poziomie 82

25.02.2023 r.



3) okres, w kt6rym nale2y podjq6 wszystkie indywidualne
decyzje dotyczqce zaliczenia semestru zimowego
202212023 (dotyczy kierunk6w studi6w, dla ktorych
planowany termin ich zakofczenia pzypada na koniec
semestru zimowego)

4) ostateczny termin skladania wniosku o usuniqcie
podpiecia pzedmiotu pod proqram studi6w

17.03.2023 r.

5) zaiecia dvdaktvczne (blok ll) 20.03.2023 r. - 30.04.2023 r.

6) wakacie wiosenne 06.04.2023 r. - 11.04.2023 r.

7) zaiecia dvdaktvczne (blok lll) 04.05.2023 r. - 18.06.2023 r.

8) dniwolne od zajg6 dydaktycznych 02.05.2023 r.

12-1 3.05.2023 r. (J uwenalia)
09-11.06.2023 r.

9) ostateczny termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu
w semestrze letnim

02.06.2023 r.

10) okres dokonywania podpigc pzedmiotow
realizowanych w semestze zimowym i calym roku
akademickim 202312024

01.06.2023 r. - 30.09.2023 r.

1 1) eqzaminacyina sesja letnia 19.06.2023 r. - 09.07.2023 r.

- oisemne eqzaminv certvfikacyine ziezvk6w obcych 19-20.06.2023 r.

12) wakacie letnie 10.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

13) blok wakacviny I 17.07.2023 r. - 18.08.2023 r.

14) blok wakacyiny ll 28.08.2023 r. - 22.09.2Q23 r.

15) eqzaminacyina sesia poprawkowa semestru letniego 28.08.2023 r. - 10.09.2023 r.

- oisemne eozaminv certvfikacvine ziezvkow obcych 28-29.08.2023 r.

16) okres, w ktorym nale2y podjqc wszystkie indywidualne
decyzje dotyczqce zaliczenia roku akademickiego
202212023

. s2
Postanowienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Rektor
U n iwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak


