
Zarządzenie Rektora

Elbląskiej Uczelni HumanisĘczno-Ekonomicznej w Elblągu

z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2021,12022

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu studiów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej w Elblągu ptzyjętego przez Senat uchwałą w dniu 26 kwietnia 2019 roku
zarządzam, co następuj e :

§1

1. Rok akademicki rozpoczpa się 1 paździemika 202I toku i trwa do 30 v,tześnia 2022
roku.

2. Harmonogram zEęć na studiach oraz czas sesji egzaminacyjnej określa zńącznik
do niniej sz ego zarządzenia.

3. Realizacjazajęć dydaktycznych na studiach może rozpocząć się od 17 wrzęśnia2021roku,
z wyjątkiem semestru pierwszego, dla którego zĄęcia planuje się od 2 pńdziernika2)2l
roku.

4. Zajęcia na studiach stacjonarnych zostaną zaplanowane w terminachzjazdow.
5. Seminaria dyplomowe mogą byó planowane w piątki kazdego tygodnia po godzinie 16:00.
6. Inauguracja roku akademickiego 202112022 odbędzie się 2 pńdziemixa}lZl toku.

§2
1. Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji plarrowanych godzin zajęó

dydaktycznych.
2. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza zewzględu natreści programowe, liczbę

przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze, bądź iłlne uwarunkowania
dydaktyczne lub otganizacyjne, Dziekan może na dan)rm kierunku lub specjalności
dokonać koniecznych zmian w ustalonej orgańzacji roku akademickiego, o której mowa
W§ 1.

§3

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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zŃącztik do zarząózenia Rektora z dnia I czerwca2021 r.
w sprawie orgarńzacji roku akademickiego 202112022

Harmonogr am zajęć na studiach

w roku akademickim 2021, 12022

Semestr Zimowy

1. 17-18 vnzęśniaż02l

2. 24-26 v,lrześnia 202I

3. 30 września-{3 pńdziernika2}Zl

4. 07 -I0 pńdziemika 2022

5. I 4-I7 pńdziemika 202I

6. 2I -24pńdziemika 202 I

7.28-3l pńdziemka2}2l
8.04-07 listopada2a2l

9.12-14 listopada 2021

10. 18-21 listopada 2021

1l. 25 -28 listopada 202I

12.02-05 grudnia2D2l

l3.09-I2 grudnia 202I

14.16-19 grudnia2}Zl

15.07--09 sĘczniaż022

1,6.13-16 sĘcznia2022

17.20-23 sĘcznialOżZ

18.27-30 stycznia2lŻZ

19. 03-06 Iliego 2022

Sesja podstuwowa:

3-8 lutego 2022

Sesja poprawkowa:

9-I9 lutego 2022

semestr Letni

1,. I7łO lutego 2022

2.24-27 lutego 2022

3. 03*06 lutego 2022

4. 10-13 marea2022

5.17ł0 marca 2022

6.24-27 marca2022

7 . 3 I marca-}3 kwietnia 2022

8. 07-10 kwietnia2DZ2

9.2I-24kwietnia2022

10.05-08 maja2022

1,1,.12-15 maja2022

12.19-22maja 2022

13.26-29 maja2022

14.02-ł5 czerwca2022

15.09-12 czerwca2022

16.17 - 18 czerwca2022

17.23-26 czerwca2022

18. 30 czerwca-}3 lipca 2022

Sesja podstawol,a:

 -I}lipca 2022

Sesja poprawkowa:

7-16 wrzęśnia2022
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