
Zarządzenie nr 111/2022.BGD 

Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 22 lipca 2022 r. 
 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 

r., poz. 574 z późn. zm.), § 87 ust. 1, 2 i 3  Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz § 6 

ust. 5 Regulaminu studiów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zarządzam, co następuje: 

 

 
§ 1 

Rok akademicki 2022/2023 trwa od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. i dzieli się na dwa 

semestry: 

1) semestr zimowy, który trwa od 1 października 2022 r. do 26 lutego 2023 r. 

2) semestr letni, który trwa od 27 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r. 

 
§ 2 

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2022/2023 na wszystkich kierunkach, 

poziomach i formach studiów w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu: 

 

SEMESTR ZIMOWY 1.10.2022 – 26.02.2023 

Zajęcia dydaktyczne 1.10.2022 – 29.01.2023 

Przerwa świąteczna 23.12.2022 – 1.01.2023 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 31.10.2022 

Sesja egzaminacyjna 30.01.2023 – 12.02.2023 

Przerwa międzysemestralna 13.02.2023 – 19.02.2023 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 20.02.2023 – 26.02.2023 

SEMESTR LETNI 27.02.2023 – 30.09.2023 

Zajęcia dydaktyczne 27.02.2023 – 25.06.2023 

Przerwa świąteczna 06.04.2023 – 11.04.2023 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2.05.2023, 19.05.2023 (Święto Uczelni) 

Sesja egzaminacyjna 26.06.2023 – 09.07.2023 

Przerwa wakacyjna (obejmująca realizację 

praktyk zawodowych i staży przewidzianych w 

programie studiów) 

10.07.2023 – 30.09.2023 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 1.09.2023 – 14.09.2023 



§ 3 

Okres od 15 września do 30 września 2023 r. przeznaczony jest na realizację spraw organizacyjnych 

związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 

2023/2024. 

 

§ 4 

1. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów,   

w tym terminy praktyk zawodowych, staży, obozów oraz egzaminów dyplomowych ustala 

Dyrektor Instytutu/jednostki wspólnej, zachowując terminy określone w niniejszym zarządzeniu. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Instytutu/jednostki wspólnej, Prorektor ds. 

studenckich i kształcenia może wyrazić zgodę na przesunięcie terminów, określonych  

w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 5 

Rektor może ustanowić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

p.o. REKTORA 

 

 

dr Bianka Godlewska-Dzioboń 


