
 

 

Zarządzenie nr 13 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r.  

w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

W zarządzeniu nr 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu organizacji 

roku akademickiego 2022/2023 w załączniku Szczegółowy harmonogram organizacji roku 

akademickiego 2022/2023 wprowadza się zmiany:  

1) w Semestrze letnim poniżej tabeli po wyrazach „dni wolne od zajęć [rektorskie]” wyrazy 

„25.05.2023 r. (czwartek) – Juwenalia” zastępuje się wyrazami „18.05.2023 r. (czwartek) – 

Juwenalia”; 

2) w związku z postanowieniem pkt 1, Semestr letni otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 



 

 

Załącznik  

do zarządzenia nr 13 Rektora ZUT z dnia 2 lutego 2023 r. 

Szczegółowy harmonogram organizacji roku akademickiego 2022/2023  

2) Semestr letni: 1.03.2023 r. – 30.09.2023 r. 

• zajęcia dydaktyczne: 1.03.2023 r. – 28.06.2023 r. 

• wakacje wiosenne: 7.04.2023 r. – 11.04.2023 r. 

• sesja letnia: 26.06.2023 r. – 9.07.2023 r. 

• wakacje letnie: 10.07.2023 r. – 30.09.2023 r. 

• praktyki wakacyjne: 17.07.2023 r. – 27.08.2023 r. 

• sesja jesienna: 1.09.2023 r. – 14.09.2023 r. 

• rozliczenie końcowe roku akademickiego: 15.09.2023 r. – 30.09.2023 r. 

• dni wolne od zajęć [rektorskie]: 

− 2.05.2023 r. (wtorek);  

− Juwenalia: 18.05.2023 r. (czwartek). 
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