
N.021.4.2021           

      

Zarządzenie Nr 34/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 23 marca 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

 
Na podstawie § 7 Regulaminu Studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku i § 2 ust. 2 

pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się organizację roku akademickiego 2021/2022 dla studentów studiów 

stacjonarnych w  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zajęcia na studiach stacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do niedzieli.  

3. Zajęcia prowadzone od soboty do niedzieli, należy planować  w terminach podanych 

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

1. W semestrze zimowym  roku akademickiego 2021/2022, w dniu  3 stycznia  2022 roku 

(poniedziałek) oraz w dniu 2 lutego 2022 roku (środa), obowiązuje plan zajęć z czwartku. 

2. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, w dniu 15 czerwca 2022 roku  (środa), 

obowiązuje plan zajęć z poniedziałku. 

 

§ 3. 

Ustala się dzień rektorski: 

1) 05 października 2021 roku (wtorek), 

2) 02 listopada 2021 roku (wtorek), 

3) 12 listopada 2021 roku (piątek), 

4) 2 maja 2022 roku (poniedziałek), 

5) 17 czerwca 2022 roku (piątek). 

§ 4. 

Egzaminy w  zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej oraz zimowej i letniej sesji 

egzaminacyjnej poprawkowej dla studentów studiów stacjonarnych odbywają się w terminach 

zgodnych z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 



 

§ 5. 

1. Terminy  egzaminów w zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów kończących 

studia w roku akademickim 2021/2022 dyrektorzy instytutów mogą ustalić w terminach 

wcześniejszych niż określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Dyrektorzy instytutów  powiadamiają Dział Nauczania o ustaleniach, o których mowa 

w ust.1 . 

§ 6. 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8:00 – 19:50. 

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2021 roku i podlega publikacji poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej PUZ we Włocławku oraz wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń w budynkach PUZ we Włocławku. 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

 dr Robert Musiałkiewicz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


