
Zarządzenie nr 58 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2020/2021 

studiów i studiów doktoranckich  

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 Par. 

Ustala się następujący harmonogram organizacji roku akademickiego 2020/2021: 

Rok akademicki 1.10.2020 r. - 30.09.2021 r. 

I Semestr zimowy 01.10.2020 r. – 28.02.2021 r., w tym: 

1) zajęcia dydaktyczne - 02.10.2020 r. – 01.02.2021 r. 

2) wakacje zimowe - 23.12.2020 r. – 06.01.2021 r. 

3) sesja zimowa - 02.02.2021 r. – 14.02.2021 r. 

Przerwa międzysemestralna - 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r. 

II Semestr letni 01.03.2021 r. – 30.09.2021 r., w tym: 

1) zajęcia dydaktyczne - 01.03.2021 r. – 21.06.2021 r. 

2) wakacje wiosenne - 02.04.2021 r. – 06.04.2021 r. 

3) sesja letnia - 22.06.2021 r. – 04.07.2021 r. 

Wakacje letnie - 05.07.2021 r. – 30.09.2021 r. 

Praktyki wakacyjne - 12.07.2021 r. – 22.08.2021 r. 

Sesja jesienna - 01.09.2021 r. – 14.09.2021 r. 

Rozliczenie końcowe roku akademickiego-15.09.2021 r. – 30.09.2021 r. 

 Par. 

Szczegółowy harmonogram organizacji roku akademickiego 2020/2021 studiów oraz studiów 

doktoranckich stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 Par. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  



Załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora ZUT z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowy harmonogram organizacji roku akademickiego 2020/2021 studiów i studiów doktoranckich 

1. Semestr zimowy 01.10.2020r. – 28.02.2021 r. 

a) Inauguracja roku akademickiego - 01.10.2020 r. (czwartek) 

b) zajęcia dydaktyczne - 02.10.2020 r. – 01.02.2021 r. 

c) wakacje zimowe - 23.12.2020 r. – 06.01.2021 r. 

d) sesja zimowa - 02.02.2021 r. – 14.02.2021 r. 

e) przerwa międzysemestralna - 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r. 

f) dni świąteczne – 11.11.2020 r. 

g) W dniach: 30 października 2020 r. (piątek) i 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) 2020 r. należy przeprowadzić 

zajęcia, które zgodnie z planem realizowane są w środę 

h) Suma danego dnia tygodnia w semestrze: 

• Poniedziałek: 16 

• Wtorek: 15 

• Środa: 13 

• Czwartek: 15 

• Piątek: 16 

2. Semestr letni 01.03.2021 r. – 30.09.2021 r. 

a) zajęcia dydaktyczne - 01.03.2021 r. – 21.06.2021r. 

b) wakacje wiosenne - 02.04.2021 r. – 06.04.2021 r. 

c) sesja letnia - 22.06.2021 r. – 04.07.2021 r. 

d) wakacje letnie - 05.07.2021 r. – 30.09.2021 r. 

e) praktyki wakacyjne -12.07.2021 r. – 22.08.2021 r. 

f) sesja jesienna - 01.09.2021 r. – 14.09.2021 r. 

g) rozliczenie końcowe roku akademickiego - 15.09.2021 r. – 30.09.2021 r. 

h) dni świąteczne – 03.05.2021 r., 03.06.2021 r. 

i) W dniu 31 marca (środa) 2021 r. należy przeprowadzić zajęcia, które zgodnie z planem realizowane są 

w czwartek 

j) dzień wolny od zajęć [rektorski]: 27.05.2021 r. (czwartek) - Juwenalia 

k) Suma danego dnia tygodnia w semestrze: 

• Poniedziałek- 15 

• Wtorek- 15 

• Środa- 16 

• Czwartek- 14 

• Piątek- 15 


