ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY
1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2017 r. do 25 lutego 2018 r., w tym:
· okres zajęć dydaktycznych od 2 października do 21 grudnia 2017 r. oraz od 3 stycznia do 28 stycznia
2018 r.,
· przerwa świąteczna i wakacje zimowe od 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
· zimowa sesja egzaminacyjna od 29 stycznia do 11 lutego 2018 r.
· poprawkowa sesja egzaminacyjna od 19 lutego do 25 lutego 2018 r.
Wyjątkiem jest semestr VII studiów inżynierskich rolnictwo i ochrona środowiska studia stacjonarne:
Semestr VII trwa od 2 października do 8 grudnia z sesją od 9 grudnia do 21 grudnia, sesją
poprawkową w terminie: od 8 do 13 stycznia 2018 r. oraz egzaminami dyplomowymi w terminie
od 23 stycznia do 16 luty 2018 r.
2. Semestr letni trwa od 26 lutego 2018 r. do 30 września 2018 r., w tym:
· okres zajęć dydaktycznych od 26 lutego do 28 marca 2018 r. oraz od 4 kwietnia do 24 czerwca 2018 r.
· przerwa świąteczna od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.
· letnia sesja egzaminacyjna od 25 czerwca do 8 lipca 2018 r.
· poprawkowa sesja egzaminacyjna od 10 do 23 września 2018 r.
3. Rozliczenie praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 24 września 2018 r.*
* dla studentów, którzy odbyli praktykę do tego czasu, pozostali (odbywający w tym okresie praktykę)
powinni przystąpić do egzaminu najpóźniej do 26 września 2018 r. Na późniejsze przystąpienie
do egzaminu wymagana jest zgoda prodziekana.
4. Wyjątek stanowi semestr VI na kierunku rolnictwo, na którym zajęcia będą realizowane w okresie
od 26 luty do 27 kwietnia 2018 (z przerwą j.w.), z sesją w okresie od 5 do 9 maja (częściowo
przeniesiona na wrzesień) oraz sesją i sesją poprawkową w terminie od 10 do 23 września 2018 r.
5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie 2 lub 3 dniowych zjazdów,
po których wyznaczane zostają terminy sesji egzaminacyjnych i poprawkowych o łącznym wymiarze 6-8
tygodni: zimowa – zamykająca semestr zimowy, letnia – zamykająca semestr letni. Terminy zjazdów
ustala Dziekan.
6. Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
a) dokonać zmian w podziale roku akademickiego;
b) zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu, wskazując dni
przeznaczone na ich odrobienie, włącznie z sobotą i niedzielą (dopuszcza się skrócenie sesji);
c) zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin
w semestrze.
7. Dzień adaptacyjny dla studentów I roku i wydziałowa inauguracja odbędzie się w dniu 28 września
2017 r.
8. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone w systemie USOS
do 30 września 2017 r., a na semestr letni do 25 lutego 2018 r.
Dziekan WR-E
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