
Zarządzenie nr 20
Rektora Uniwersytetu w BiaĘmstoku

z clnia26 czerwca 2018 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie w BiaĘmstoku

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w zarządza się, co następuje:

§1
Ustala się następującą ramową organizację roku akademickiego 201812019:

§2
W celu zapewnienia pełnej realizacji proglamu ksźałcenia ustala się:
1. w środę 30.01.2019 r, zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozl<ładem zajęó

na poniedziałek.
ż. dzień 04.02.ż019 r. oraz I2.06.żaI9 r. pozostawia się do dyspozycji Dziekanów Wydziałów

na ewenfualne odpracowanie zajęó dydaktycznych, które nie odbyĘ się z powodu ustalenia dni
rektorskich i/lub godzin dziekańskich.

§3
Na Wydziale Ekonomiczno - InformaĘcznymw Wilnie:
1. lI.03.2019 r. oraz Iż,03.ż0I9 r są dniami wolnymi od zajęó dydaktycznych,
2, w dniach 29.04.ż019 r, oraz30.04.20l9 r. zajęciadydŃĘczre odbywają się zgodnie zrozl<łńemzajęó.

§4
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem 1października 2018 r.

OR
UNlWER lvrrrU WtBIA/YMSToKU

SEMESTR ZIMOWY 01.10.2018 r. - I7.02.2019 r.
w tvm:
zaięcia dydaktyczne 01. 10.201 8 r. - 03.0ż.ż019 r
uroczysta inauguracj a roku akademickie go
dzień wolny od zaięć dvdaktycznvch

08.10.2018 r

dzień wolny od zaięó dydakWcznych 02.1I.ż0l8 r.
wakacie zimowe 24.I2.ż0I8 r. - 08.01.2019 r.

zai ęcia dydaktyczne cd. 09.01.2019 r, - 03.02.2019 r.

sesia egzaminacyina semestru zimowego 04.0ż.2019 r, - l'7.0ż.2019 r.

SEMESTR LETNI 18.02.2019 r. - 30.09.2019 r.
w tym:
zaięcia dydakwczne I8.02.2019 r. - 17 ,04,ż0I9 r.
poprawkowa sesia egzaminacyjna semestru zimowego 18.0ż.2019 r. - 03.03.20i9 r.

wakacie wiosenne 18.04.ż019 r. -23.04.201.9 r.

zaięcia dydaktyczne cd. 24.04.ż019 r. - 16.06.ż019 r.

dni wolne odzajęć dydaktycznych ż9.04.2019 r
30.04.2019 r
02.05,ż0l9 r

sesia egzaminacyina semestru letniego I7.06.ż019 r. -30,06.ż019 r.

wakacie (w Wm programowe praktyki studenckie) 01.07 ,2019 r. - 30.09.2019 r
poprawkowa sesi a ę gzaminacyi na semestru letnie go 08.07.2019 r. -ż7.07.ż0I9 r
okres, w którym naleĘ podjąó wszystkie indlłvidualne decyzje
dotvczace za|iczenia roku akademickieso żOIB|ż0I9

ż2,07 ,ż0I9 r. - 04.08.2019 r

prof. dr hab" HÓbert W. Ciborowski


