Zarządzenie nr 1/IX/2022 Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii
z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych
na kierunkach realizowanych w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji
Działając na podstawie § 3 zarządzenia Nr R.Z.0211.29.2022 Rektora Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 maja 2022 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023 oraz zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu
studiów, ustalam następującą organizację roku akademickiego 2022/2023 na studiach
niestacjonarnych w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji (dalej „Instytut”):
§ 1.
1. Studenci studiów niestacjonarnych podlegają rozliczeniu semestralnemu.
2. Zajęcia odbywają się w niektóre piątki, soboty i niedziele (w tzw. terminy zjazdów),
z wyjątkiem dni świątecznych będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Terminy zjazdów
w semestrze wyznaczone przez Dyrektora Instytutu są publikowane na stronie internetowej
Instytutu przed rozpoczęciem tego semestru.
3. W jednym dniu osoba prowadząca zajęcia może zrealizować zajęcia w ramach jednego kursu
na danym roczniku i kierunku w wymiarze nieprzekraczającym 5 godzin dydaktycznych.
4. Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej
w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.
§ 2.
W semestrze zimowym, który obejmuje okres od 30 września 2022 r. do 26 lutego 2023 r.:
1) Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 30 września 2022 r., a kończą 5 lutego 2023 r.
2) W okresie od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. przewidziane są ferie zimowe
(przerwa świąteczna).
3) Inauguracja roku akademickiego dla studentów pierwszego roku studiów
niestacjonarnych I stopnia oraz pierwszego roku niestacjonarnych studiów jednolitych
magisterskich odbędzie się 7 października 2022 r.
4) Sesja egzaminacyjna odbędzie się:
a) w przypadku 4 roku studiów niestacjonarnych na kierunku prawo, 2 roku studiów
niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach administracja i ekonomia
społeczna, 1 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku
ekonomia społeczna oraz 1 i 2 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na
kierunku administracja – w dniach od 3 lutego do 12 lutego 2023 r.;
b) w przypadku pozostałych roczników studiów niestacjonarnych - w dniach od 6
lutego do 12 lutego 2023 r.
5) Poprawkowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w okresie od 13 lutego do 19 lutego
2023 r.
6) Przerwa międzysemestralna trwa od 20 lutego do 26 lutego 2023 r.
§ 3.
W semestrze letnim, który obejmuje okres od 27 lutego do 30 września 2023 r.:
1) Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 27 lutego 2023 r., a kończą 29 czerwca 2023 r.
2) W okresie od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. przewidziane są ferie wiosenne
(przerwa świąteczna).

3) Sesja egzaminacyjna odbędzie się w okresie od 30 czerwca do 9 lipca 2023 r.
4) Poprawkowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w okresie od 1 września do 10 września
2023 r.
5) Zaliczenia praktyk odbywają się do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
6) W okresie od 11 września do 22 września 2023 r. należy podjąć wszystkie indywidulane
decyzje dotyczące zaliczenia roku 2022/2023.

