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ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 

Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla studentów wszystkich form studiów  

i poziomów kształcenia oraz słuchaczy studiów podyplomowych  

Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 

 

Na podstawie § 6 Statutu KWSPZ i § 4 Regulaminu Studiów KWSPZ, zarządzam następującą 

organizację roku akademickiego 2019/2020 

 

§ 1 

Semestr zimowy dla studentów wszystkich form studiów i poziomów kształcenia oraz słuchaczy 

studiów podyplomowych trwać będzie 

od 1 października 2019 r. do 23 lutego 2020 r. 

 

1. Okresy zajęć dydaktycznych 

Studia stacjonarne 

od 30 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.  

od 7 stycznia 2020 r. do 2 lutego 2020 r. 

Studia niestacjonarne 

od 21 września 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.  

od 7 stycznia 2020 r. do 2 lutego 2020 r. 

Studia podyplomowe  

od 30 września 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.  

od 7 stycznia 2020 r. do 2 lutego 2020 r. 

2. Przerwa świąteczna  

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.  

3. Sesja egzaminacyjna 

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

od 3 lutego 2020 r. do 16 lutego 2020 r.  
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4. Egzaminacyjna sesja poprawkowa 

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

od 17 lutego 2020 r. do 23 lutego 2020 r.  

5. Ustala się ostateczne terminy: 

a. zaliczenia semestru zimowego  

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

             do 23 lutego 2020 r. 

b. zakończenie spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem rejestracji studentów 

na semestr letni 

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

              do 22 marca 2020 r.  

 

§ 2 

Semestr letni dla studentów wszystkich form studiów i poziomów kształcenia oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych trwać będzie 

od 24 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r. 

 

1. Okresy zajęć dydaktycznych 

Studia stacjonarne  

od 24 lutego 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r.  

od 15 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

od 4 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. 

Studia niestacjonarne I, II rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, I rok studiów II 

stopnia oraz studia podyplomowe  

od 24 lutego 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r.  

od 15 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

od 4 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r. 

Studia niestacjonarne III rok studiów I stopnia i II rok studiów II stopnia 

od 24 lutego 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r.  

od 15 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

od 4 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. 

2. Przerwy świąteczne 

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

od 10 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.  

od 1 maja 2020 r. do 3 maja 2020 r. 

3. Sesja egzaminacyjna (łącznie z egzaminami poprawkowymi)  

Studia stacjonarne 

od 15 czerwca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.  

od 7 września 2020 r. do 30 września 2020 r. 
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Studia niestacjonarne I, II rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, I rok studiów II 

stopnia oraz studia podyplomowe  

od 29 czerwca 2020 r. do 12 lipca 2020 r.  

od 7 września 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Studia niestacjonarne III rok studiów I stopnia i II rok studiów II stopnia 

od 15 czerwca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.  

od 7 września 2020 r. do 30 września 2020 r 

4. Ustala się ostateczne terminy: 

a. zaliczenia semestru letniego 

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

do 30 września 2020 r. 

b. zakończenie spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem rejestracji studentów 

na semestr zimowy 

Studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe 

do 30 października 2020 r.  

 

                              § 3 

1. Ustala się ostateczne terminy: 

a. zaliczenie roku akademickiego 2019/2020 dla wszystkich studentów 

30 września 2020 r. 

       b. składania przez studentów prac dyplomowych  

   do 30 września 2020 r. 

c. zakończenie spraw organizacyjnych związanych z końcem roku akademickiego 

2019/2020 oraz dokonaniem rejestracji studentów na rok akademicki 2020/2021 

30 października 2020 r. 

2. Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

12 czerwca 2020 r. 

 

§ 4 

1. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. 

2. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i 

niedziele. 

3. Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się w soboty i niedziele. 


