
  

ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.31.2022 
z dnia 21 czerwca 2022 roku 

 
w sprawie 

organizacji roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiach magisterskich 
 
 
Działając na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), §73 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oraz § 4 ust. 4 Regulaminu studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie nr 45/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów 
wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (z późn. zm.), zarządza się 
następującą organizację roku akademickiego:  

 
 
§ 1  
 

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2022 r., trwa do 30 września 2023 r.  
i obejmuje dwa semestry.  

2. Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:  

1) semestr zimowy trwa od 1 października 2022 r. do 26 lutego 2023 r., w tym:  
    - zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.,  
    - zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 30 stycznia 2023 r. do 12 lutego 2023 r.,  
    - zimowa przerwa semestralna trwa od 13 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r.,  
    - zimowa sesja poprawkowa trwa od 20 lutego 2023 r. do 26 lutego 2023 r.  
2) semestr letni trwa od 27 lutego 2023 r. do 17 września 2023 r., w tym:  
    - letnia przerwa świąteczna trwa od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.,  
    - letnia sesja egzaminacyjna trwa od 17 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.,  
    - letnia sesja poprawkowa trwa od 4 września 2023 r. do 17 września 2023 r.  

 
§ 2 

 
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć na studiach stacjonarnych są:  
1) 31 października 2022 r. (poniedziałek)  

2) 2 maja 2023 r. (wtorek)  

3) 26 maja 2023 r. (piątek; dzień obchodów Święta Uczelni przypadającego na dzień 28 maja)  

4) 9 czerwca 2023 r. (piątek) 
 

§ 3 
 

Inauguracja roku akademickiego 
 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 7 października 2022 r.  



§ 4 
 

Harmonogram zajęć dydaktycznych 
 

1. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynają się 3 października 2022 r. 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni 
www.uek.krakow.pl., z wyjątkiem pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, który 
rozpocznie się 10 października 2022 r.  

2. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem 
zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni: www.uek.krakow.pl.  
 

§ 5  
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                         
                                                                                REKTOR  

 

     dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


