Załącznik nr 3 do
Z.8.2022.2023
z dnia 19 września 2022 r.
tekst ujednolicony

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr Z.140.2021.2022
Rektora Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655 i 682) oraz § 6 ust. 3
Regulaminu studiów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy (po zmianie nazwy Politechniki Bydgoskiej) wprowadzonego
uchwałą nr 1/457 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich z dnia 28 kwietnia 2021 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rok akademicki rozpoczyna się dnia 01 października 2022 r. i trwa do dnia
30 września 2023 r.
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:
1)

zimowy: od dnia 01 października 2022 r. do dnia 26 lutego 2023 r. a w przypadku
siódmego - ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia – od dnia 01 października
2022 r. do dnia 24 stycznia 2023 r.;

2)

letni: od dnia 27 lutego 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.
3. Czas trwania poszczególnych semestrów obejmuje:

1)

czas zajęć dydaktycznych w wymiarze:
a)

nie dłuższym niż 15 tygodni na studiach stacjonarnych, na studiach niestacjonarnych
w formie dwu-trzydniowych zjazdów dydaktycznych (z wyłączeniem studentów na
siódmym – ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia),

b)

10 tygodni dydaktycznych na siódmym i jednocześnie ostatnim semestrze studiów
pierwszego stopnia (realizacja w semestrze zimowym);

2)

czas trwania sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych;

3)

czas trwania wakacji odpowiednio zimowych, wiosennych i letnich;

4)

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 2. 1. Szczegółowy terminarz roku akademickiego 2022/2023 w układzie semestralnym
określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Harmonogram zjazdów dydaktycznych na studiach niestacjonarnych, wspólny dla
wszystkich jednostek organizacyjnych, obowiązujący w semestrze zimowym roku
akademickiego 2022/2023 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. 1. Praktyki zawodowe, przewidziane w planach studiów, mogą być realizowane
w ciągu całego roku akademickiego, w tym także w okresie wakacji letnich, a szczegółowe
terminy i zasady ich realizacji ustala prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich.
2. Harmonogram egzaminów ustala prowadzący zajęcia ze starostą roku, co najmniej na
tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
3. (Uchylony)
3a. Na studiach niestacjonarnych w piątki zjazdowe zajęcia dydaktyczne, tj. wykłady
odbywają się w formie zdalnej. Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywają się w formie
stacjonarnej, tj. w siedzibie Politechniki bez względu na formę prowadzenia zajęć.
3b. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, realizujących zajęcia dydaktyczne
wg projektu „Studiuj i pracuj” wykłady odbywają się w wybrane dni tygodnia w formie zdalnej,
a pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywają się po południu w formie stacjonarnej. Wszystkie
zaliczenia i egzaminy odbywają się w formie stacjonarnej, tj. w siedzibie Politechniki bez
względu na formę prowadzenia zajęć.
4. Pomiędzy zajęciami dydaktycznymi zaleca się stosowanie 15 minutowych przerw.
§ 4. 1. Dziekanów wydziałów zobowiązuję do takiego planowania urlopów nauczycieli
akademickich, aby nie kolidowały z przeprowadzeniem zaliczeń oraz terminami sesji
egzaminacyjnych i sesji poprawkowych.
2. Nauczycieli akademickich zobowiązuję do:
1)

przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów z realizowanych przedmiotów w terminach ściśle
wynikających z niniejszego zarządzenia;

2)

wpisu ocen do elektronicznych protokołów zaliczeń i egzaminów w systemie USOSweb,
w terminach wynikających z Regulaminu studiów i niniejszego zarządzenia, nie później
niż do:
a)

dla siódmego – ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia:
– po zimowej sesji egzaminacyjnej – do dnia 24 stycznia 2023 r.,
– po zimowej sesji poprawkowej – do dnia 26 stycznia 2023 r.,

b)

dla pozostałych semestrów:
– po zimowej sesji egzaminacyjnej – do dnia 26 lutego 2023 r.,
– po zimowej sesji poprawkowej – do dnia 28 lutego 2023 r.,
– po letniej sesji egzaminacyjnej – do dnia 16 lipca 2023 r.,
– po letniej sesji poprawkowej – do dnia 12 września 2023 r.

3. Rozliczenie studentów wszystkich semestrów studiów i wpis na kolejny semestr
w systemie USOS (z wyłączeniem studentów po ostatnim semestrze i oczekujących na
egzaminy dyplomowe) powinno być zakończone:
1)

na semestr letni – do dnia 15 marca 2023 r.;

2)

na semestr zimowy – do dnia 29 września 2023 r.
4. Ustala się ostateczne terminy na składanie przez studentów podań o rejestrację

warunkową, powtarzanie semestru (w systemie USOSweb - moduł Podania), tj.:
1)

siódmy – ostatni semestr studiów pierwszego stopnia:
a)

2)

po zimowej sesji poprawkowej – do dnia 31 stycznia 2023 r.

pozostałe semestry:
a)

po zimowej sesji poprawkowej – do dnia 03 marca 2023 r.,

b)

po letniej sesji poprawkowej – do dnia 15 września 2023 r.

§ 5. 1. Organizację roku akademickiego na studiach podyplomowych w zakresie
rozpoczęcia i zakończenia danego semestru oraz zaplanowanych przerw w zajęciach
dydaktycznych ustala się zgodnie z terminami zawartymi w niniejszym zarządzeniu.
2. Szczegółowy harmonogram zjazdów, rozkład zajęć dydaktycznych oraz terminy
uzyskiwania zaliczeń i egzaminów ustala kierownik/opiekun studiów podyplomowych.
§ 6. Organizację roku akademickiego w szkole doktorskiej reguluje odrębne zarządzenie.

§ 7. Organizacja roku akademickiego 2022/2023 może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia zagrożenia epidemicznego.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.
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