Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zgodnie z § 26 ust. 4 Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2019 r.
poz. 162, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 191/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie organizacji roku
akademickiego 2020/2021 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 820) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) sesja egzaminacyjna letnia
28.06.2021 r. –
19.09.2021 r.
Dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po
uprzednim uzgodnieniu terminów realizacji tych zajęć, zaliczeń i egzaminów za starostą grupy
studenckiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.”,
2) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi

28.06.2021 r. –

19.09.2021 r.

Dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów zgodnie z lit. c,
przeznacza się na wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi.”,
3) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 lit. e w brzmieniu: „sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa
19.09.2021 r.” – uchyla się.

06.09.2021 r. –

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tekst ujednolicony zarządzenia nr 191/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 820) stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zgodnie z § 26 ust. 4 Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2019 r.
poz. 162, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października 2020 roku o godz. 11:00.
2. Rok akademicki 2020/2021 trwa od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku i obejmuje:
1) semestr zimowy, w tym:
a) zajęcia

01.10.2020 r. (tydzień parzysty)

–

28.01.2021 r.

b) wakacje zimowe

23.12.2020 r.

–

03.01.2021 r.

c) sesja egzaminacyjna zimowa

29.01.2021 r.

–

14.02.2021 r.

d) przerwa międzysemestralna

15.02.2021 r.

–

21.02.2021 r.

e) sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa

22.02.2021 r.

–

28.02.2021 r.

f) termin rozliczenia semestru

28.02.2021 r.

2) semestr letni, w tym:
a) zajęcia
b) wakacje wiosenne

01.03.2021 r. (tydzień nieparzysty) –
01.04.2021 r.

–

27.06.2021 r.
06.04.2021 r.

c) sesja egzaminacyjna letnia
28.06.2021 r. 19.09.2021r.
Dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po uprzednim
uzgodnieniu terminów realizacji tych zajęć, zaliczeń i egzaminów za starostą grupy studenckiej, chyba
że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
d) wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi
28.06.2021 r. 19.09.2021 r.
Dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów zgodnie z lit. c, przeznacza się na
wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi.
e) uchylona
f) przerwa międzysemestralna
g) termin rozliczenia semestru (roku)

20.09.2021 r.

–

30.09.2021 r.

30.09.2021 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć:
1) w semestrze zimowym – 1 i 11 listopada 2020 r., 6 stycznia 2021 r.,
2) w semestrze letnim – 1, 3 i 23 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć:
1) w semestrze zimowym: 2 października 2020 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego,
2) w semestrze letnim:
a) 2 maja 2021 r. – Dzień Rektorski,
b) 4 maja 2021 r. – Dzień Rektorski,
c) 12 maja 2021 r. – Dzień Sportu,
d) 14 maja 2021 r. – Igry Studenckie,
e) 4 czerwca 2021 r. – Dzień Rektorski.
§2
Rozkład zajęć należy ustalić w taki sposób, aby wszystkie zajęcia zostały zrealizowane w okresie zajęć, o którym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, odpowiednio dla zajęć w semestrze zimowym oraz zajęć
w semestrze letnim.
§3
1. Prowadzący przedmiot, w porozumieniu ze starostą grupy, wyznacza terminy egzaminu w trybie określonym
w § 41 Regulaminu studiów.
2. Zaleca się przeprowadzenie egzaminu w dodatkowym terminie, tzw. terminie zerowym. Zaleca się wyznaczenie
terminu zerowego przed sesją egzaminacyjną. Przepis § 41 ust. 5 zdanie drugie stosuje się.
3. Prowadzący przedmiot lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wpisu zaliczenia z przedmiotu w systemie
teleinformatycznym stosowanym na Politechnice Śląskiej do obsługi przebiegu studiów przed upływem
terminu rozliczenia semestru, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz § 1 ust. 2 pkt 2 lit. g,
z zastrzeżeniem § 48 ust. 2 Regulaminu studiów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 roku.

