
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/49/2018 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 

 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 160 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1–4  Regulaminu Studiów 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego przez Senat Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie uchwałą nr 19/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: 

 

 

§1 
 

SEMESTR ZIMOWY 01.10.2018 r. – 28.02.2019 r. 

w tym: 

Inauguracja roku akademickiego  

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 
3.10.2018 r.  

zajęcia dydaktyczne 01.10.2018 r. – 30.01.2019 r. 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  

(dni rektorskie) 31.10.2018 r.;    02.11.2018 r. 

ferie zimowe 22.12.2018 r. – 04.01.2019 r. 

sesja egzaminacyjna zimowa 31.01.2019 r. – 13.02.2019 r.  

przerwa międzysemestralna 14.02.2019 r. – 28.02.2019 r. 

poprawkowa sesja egzaminacyjna  15.02.2019 r. – 28.02.2019 r. 

Uwaga! 
W dniach: 

28.01.2019 r. (poniedziałek) zajęcia jak w czwartek 

29.01.2019 r. (wtorek) zajęcia jak w piątek 

SEMESTR LETNI 01.03.2019 r. – 30.09.2019 r. 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne 01.03.2019 r. – 2.07.2019 r. 

ferie wiosenne 19.04.2019 r. – 26.04.2019 r. 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  

(dni rektorskie) 
29.04., 30.04., 02.05., 21.06.2019 r. 

sesja egzaminacyjna letnia 3.07.2019 r.  – 16.07.2019 r. 

wakacje letnie 17.07.2019 r. – 30.09.2019r. 

poprawkowa sesja egzaminacyjna 09.09.2019 r. – 20.09.2019 r. 

okres rejestracji 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. 

Uwaga! 
W dniach: 

1.07.2019 r. (poniedziałek) zajęcia jak w czwartek 

2.07.2019 r. (wtorek) zajęcia jak w piątek 



 

§2 

W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek Samorządu Studenckiego może ogłosić 

dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

§3 

W szczególnych przypadkach Dziekan Wydziału może ogłosić dodatkowe godziny wolne 

od zajęć dydaktycznych na Wydziale, informując o tym fakcie Rektora i Prorektora ds. 

studenckich, nie później niż na 2 dni przed ogłoszeniem tych godzin . 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 

2018 r. 
 

                                   Rektor 

                     Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

                                                                  im. Jana Długosza   w Częstochowie  

                                    prof. dr hab. Anna Wypych  - Gawrońska 


