
Zarządzenie Rektora

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

z dnia 24 maja2022 r.

w sprawie organŁacji roku akademickiego 202212023

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu studiów Akademii Medycznych i Społecznych NaŃ
Stosowanych przyjętego przęz Senat uchwałą w dniu 17 grudnia 2022 roku zarządzan,
co następuje:

§1

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 pńdziemika 2022 roku i trwa do 30 września 2023
roku.

2. Harmonogrźrm zajęó na studiach oraz czas sesji egzaminacyjnej określa załącznk
do niniej sz ego zarządzenia.

3. Realizacj a zajęó dydaktycznych na studiach możę rozpocząó się od 1 5 wrześni a 2022 roku,
z wyjątkiem semestru pierwszego, dla którego zajęcia planuje się od 1pńdziemika2}22
roku.

4. Zajęcia na studiach stacjonamych zostaną zapIanowane w terminachĄazdów.
5. Seminaria dyplomowe mogą być planowanę w piątki kazdego tygodnia po godzinie 16:00.
6. Inauguracja roku akademickiego 202212023 odbędzie się 1 pńdziemika2\Z2 roku.

§2

1. Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zĄęć
dydaktycznych.

2. W uzasadnionych przypadkach, a zvrĄaszcza zewzględu natreści programowe, liczbę
przedmiotów kończących się egzarrtinami w danym semestrze, bądź inne uwarunkowania
dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan może na danym kierunku lub specjalności
dokonać koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa
w§ 1.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zńącznik do zarządzenia Rektora AMiSNS z dnia24.05.2022 r.

Harmonogram zajęć na studiach

w roku akademicl<lm 202212023

Semestr Zimowy

1. 15-18 września2022

2. 22-25 vlrześnia2jŻ2

3. 29 września -2pńdziemika2022
4. 6-9 pńdziemika2lLL

5. 13-16 pńdziemika 2022

6. 20-23 pńdziemika 2022

7 . 27 -30 pńdziemika 2022

8. 3-6listopad}lZ2

9. 17-20listopadaZl22

10. 24-27 listopada 2022

11.14 grudnia2022

12.8-II grudnia2022

13. 15-18 grudnia2022

14.12-15 stycznia2}23

15.19_22 styczniaZ}23

t6.26-29 sĘcznia2023

17.2-5lutego 2023

18.9-I2lutego 2023

Sesja podstawowa:

13- 18 lutego -2023

Sesja poprawkowa:

19- 22 hltego 2023

semestr Letni

1.23 -26lutego 2023

2. 2 -5 matzec2023

3. 9-12 marzec 2023

4. 16-19 marca2023

5. 2326 marca2023

6. 30 matca- 2 kwietnia2}23

7. 13-16kwietnia})23

8. 22-23 kwietnia2)23

9. ż7-30 kwietnia 2023

10. 4-7 maj 2023

11. 11-14 maj2023

12.I8-2I mĄa2023

13. ż5-27 maja2023

14.14 czerwca2023

15. 9-1I czerwca2023

16. 15-18 czerwca2023

1,7.22-25 częrwca2023

18. 29 czerwca * 2 lipca 2023

19.6 -9lipca2023

Sesja podstawowu:

10- 16lipca2023

Sesja poprawkowa:

6-13 vłrześnia2023


