
 

 

Zarządzenie Nr 1265/2018/2019 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 3 grudnia 2018 roku 
 

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 1241/2017/2018 z dnia 20 czerwca 2018 

roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019 dla studiów stacjonarnych  

oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 10 Regulaminu studiów wyższych 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W harmonogramie roku akademickiego dla studiów stacjonarnych, który stanowi załącznik 

nr 1 do Zarządzenia nr 1241/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 20 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) 12.11.2018 r. (tj. poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych,  

2)   3.01.2019 r. (tj. czwartek) zajęcia według planu przypadającego na poniedziałek, 

3) 29.01.2019 r. (tj. wtorek) zajęcia według planu przypadającego na czwartek; 

4) zimowa sesja egzaminacyjna: 30.01.2019 r. - 12.02.2019 r. 

5) przerwa międzysemestralna: 13.02.2019 r. - 17.02.2019 r. 

2. Tekst jednolity harmonogramu roku akademickiego 2018/2019 dla studiów stacjonarnych, 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.  

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

Prof. dr hab. Jarosław Janicki 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych. 
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Załącznik do Zarządzenia nr 1265/2018/2019 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 3 grudnia 2018 roku 

 
 

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019 dla studiów stacjonarnych  

pierwszego oraz drugiego stopnia na Wydziałach: Budowy Maszyn i Informatyki; 

Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska; Zarządzania i Transportu; 

Humanistyczno-Społecznym; Nauk o Zdrowiu 
 

SEMESTR ZIMOWY 

1.10.2018 r. - 29.01.2019 r. 

dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

   8.10.2018 r. Inauguracja roku akademickiego 

   1.11.2018 r. 

   2.11.2018 r. 

 12.11.2018 r. 

zajęcia dydaktyczne 1.10.2018 r. - 21.12.2018 r. 

ferie  zimowe 24.12.2018 r. - 2.01.2019 r. 

zajęcia dydaktyczne c.d.     3.01.2019 r. - 29.01.2019 r. 

tydzień wyrównawczy: 

• 3.01.2019 r. (tj. czwartek) zajęcia według planu przypadającego na poniedziałek 

•  29.01.2019 r. (tj. wtorek) zajęcia według planu przypadającego na czwartek  

zimowa sesja egzaminacyjna  30.01.2019 r. - 12.02.2019 r. 

przerwa międzysemestralna 13.02.2019 r. - 17.02.2019 r. 

sesja egzaminacyjna poprawkowa 

w trakcie semestru letniego 

 

25.02.2019 r. - 1.03.2019 r. 

SEMESTR LETNI 

18.02.2019 r. - 10.06.2019 r. 

dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 od 1.05.2019 r. do 3.05.2019 r. 

zajęcia dydaktyczne 18.02.2019 r. - 18.04.2019 r. 

ferie  wiosenne  19.04.2019 r. - 23.04.2019 r. 

zajęcia dydaktyczne c.d. 24.04.2019 r. -10.06.2019 r. 

tydzień wyrównawczy: 

 29.04.2019 (tj. poniedziałek) zajęcia według planu przypadającego na piątek 

letnia sesja egzaminacyjna        11.06.2019 r. - 25.06.2019 r. 
wakacje letnie  

(w tym: praktyki programowe) 
       26.06.2019 r. - 31.08.2019 r. 

sesja egzaminacyjna poprawkowa      2.09.2019 r. - 13.09.2019 r. 
wakacje letnie c.d.  

(w tym: praktyki programowe) 
      14.09.2019 r. - 30.09.2019 r. 

 

Na semestrze dyplomowym studiów I stopnia dla studentów, którzy złożą oświadczenie  

o zamiarze kontynuowania studiów na studiach drugiego stopnia lub oświadczenie  

o konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu, sesja egzaminacyjna może odbywać 

się w terminie ustalonym przez Dziekana w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich  

i Kształcenia. 

 

 


