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Zarządzenie nr 138/2020 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 9 grudnia 2020 roku 

zmieniające Zarządzenie nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 

26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku § 19 ust. 2 Regulaminu 

studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim stanowiącego załącznik do Uchwały nr 555/04/2020 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 maja 2020 r. oraz § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 

73/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie 

organizacji roku akademickiego 2020/2021, zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 ust. 1 część dotycząca organizacji semestru zimowego otrzymuje brzmienie: 

 

Semestr zimowy 01.10.2020 r. – 21.02.2021 r. 

zajęcia dydaktyczne 01.10.2020 r. – 22.12.2020 r. 

przerwa świąteczna z uwzględnieniem 

okresu przerwy międzysemestralnej 

(1 tydzień) 

23.12.2020 r. – 10.01.2021 r. 

zajęcia dydaktyczne c.d. 11.01.2021 r. – 31.01.2021 r. 

 

sesja egzaminacyjna podstawowa 

01.02.2021 r. – 14.02.2021 r. 

11.01.2021 r. – 24.01.2021 r.* 

sesja egzaminacyjna poprawkowa 15.02.2021 r. – 21.02.2021 r. 

25.01.2021 r. – 31.01.2021 r.* 

sprawy związane z zamknięciem cyklu 

kształcenia i rekrutacją na studia 

drugiego stopnia* 

01.02.2021. – 21.02.2021 r.* 

* Dotyczy studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich (siedmiosemestralnych), dla których rada 

dydaktyczna kolegium określiła mniejszą liczbę tygodni dydaktycznych na podstawie § 19 ust. 4 Regulaminu 

studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 



2. w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. W przypadku zajęć dydaktycznych przypadających na dni wolne od pracy 

(11.11.2020, 23.12.2020, 03.05.2021, 03.06.2021), dziekan kolegium za zgodą rady 

dydaktycznej ustala sposób ich realizacji według indywidualnego harmonogramu: 

1) w terminach przewidzianych na zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 

ust. 1, lub 

2) w drodze wydłużenia terminu zakończenia zajęć dydaktycznych w trybie, 

o którym mowa w ust. 3, lub 

3) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tj. w formie 

zdalnej) o ile przepisy nadrzędne nie stanowią inaczej.” 

3. w § 2 ust. 1 część dotycząca szczegółowego wykazu tygodni zajęć dydaktycznych na 

studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 

otrzymuje brzmienie:  

 

Lp. SEMESTR ZIMOWY 

1. 01.10 – 04.10.2020 r.; 21.12.-22.12.2020 r. 

2. 05.10 - 11.10.2020 r. 

3. 12.10 - 18.10.2020 r. 

4. 19.10 - 25.10.2020 r. 

5. 26.10 - 01.11.2020 r. 

6. 02.11 - 08.11.2020 r. 

7. 09.11 - 15.11.2020 r. 

8. 16.11 - 22.11.2020 r. 

9. 23.11 - 29.11.2020 r. 

10. 30.11 - 06.12.2020 r. 

11. 07.12 - 13.12.2020 r. 

12. 14.12 - 20.12.2020 r.  

13. 11.01- 17.01.2021 r. 

14. 18.01 - 24.01.2021 r. 

15. 25.01 - 31.01.2021 r. 

 
4. w § 3 ust. 3 część dotycząca terminów realizacji zajęć ogólnouczelnianych na studiach 

niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 otrzymuje 
brzmienie:  
 
 
 



 

Semestr zimowy  

I edycja II edycja 

11.10.2020 r. 18.10.2020 r. 

25.10.2020 r. 08.11.2020 r. 

15.11.2020 r. 22.11.2020 r. 

29.11.2020 r. 06.12.2020 r. 

13.12.2020 r. 20.12.2020 r. 

17.01.2021 r. 24.01.2021 r. 

 

5. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1- 2, z uwzględnieniem § 1 ust. 3 niniejszego 

zarządzenia, zmiana organizacji poszczególnych części roku akademickiego odbywa się 

za zgodą Rektora UR po zaopiniowaniu przez Samorząd Studentów UR.” 

 

§ 2  

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021, pozostają 

bez zmian.  

 

§ 3 

1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. 

Studenckich i Kształcenia.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 


