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ZARZĄDZENIE NR 22/2018 

REKTORA 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

z dnia 24 maja 2018 roku 

 
w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

 

Działając na podstawie § 25 ust. 9 Statutu WSIiZ nadanego uchwałą nr 7/2015 z dnia 22 maja 2015r. 

Zarządu SPP-Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu 

Studiów WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie wprowadzonego uchwałą Senatu nr 3/XCI/2017 z dnia 

21.03.2017 r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Informaty-

ki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie: 

a) semestr zimowy: 01.10.2018 r. – 17.02.2019 r., 

b) semestr letni: 18.02.2019 r. – 30.09.2019 r. 

c) przerwa wakacyjna: 01.08.2019 r. – 30.09.2019 r. 

2. Szczegółowa organizacja semestru zimowego i letniego roku akademickiego 2018/2019 dla 

poszczególnych kierunków studiów, form i stopni kształcenia nie narusza organizacji określonej 

w ust. 1. 

 

§ 2. 

1. Ustalam, z zastrzeżeniem § 7, następującą organizację roku akademickiego 2018/2019 dla stu-

dentów studiów stacjonarnych: 
 

WSZYSTKIE WYDZIAŁY semestr zimowy semestr letni 

 zajęcia dydaktyczne 01.10.2018* – 17.02.2019** 18.02.2019 – 30.06.2019 

 ferie świąteczne 21.12.2018 – 09.01.2019  18.04.2019 – 23.04.2019 

 okres egzaminów i zaliczeń: 

- terminy podstawowe 12.11.2018 – 17.02.2019 15.04.2019 – 30.06.2019 

- terminy poprawkowe 01.12.2018 – 06.03.2019 27.04.2019 – 31.07.2019*** 

- terminy warunkowe do 15.04.2019 
do 31.07.2019 

i od 1.10.2019 do 15.10.2019 

 wakacje i praktyki 01.08.2019 – 30.09.2019 

*       nie dotyczy studentów 1 semestru studiów drugiego stopnia - termin rozpoczęcia zajęć 03.11.2018 

**     studenci 7 semestru studiów pierwszego stopnia kończą zajęcia do 1.02.2019  

*** nie dotyczy egzaminów z zakresu przedmiotów PNJA i PNJO na kierunku Filologia - obowiązuje termin 30.09.2019 

 

2. Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania: 

- w dniu Inauguracji roku akademickiego 

- w dniu 02.11.2018 r. 

- w dniu 02.05.2019 r. 
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§ 3. 

1. Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów niesta-

cjonarnych kierunków: Informatyka, Filologia, Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia: 
 

Kierunki: I, J, Di, Fz, Ko  semestr zimowy semestr letni 

 zajęcia dydaktyczne 29.09.2018 –17.02.2019 23.02.2019 – 30.06.2019 

 ferie 21.12.2018 – 06.01.2019 18.04.2019 – 23.04.2019 

 okres egzaminów i zaliczeń: 

- terminy podstawowe 12.11.2018 – 17.02.2019 15.04.2019 – 30.06.2019 

- terminy poprawkowe 01.12.2018 – 06.03.2019 27.04.2019 – 31.07.2019* 

- terminy warunkowe do 15.04.2019 
do 31.07.2019 

i od 1.10.2019 do 15.10.2019 

 wakacje i praktyki 01.08.2019 – 30.09.2019 

*  nie dotyczy egzaminów z zakresu przedmiotów PNJA i PNJO na kierunku Filologia - obowiązuje termin 30.09.2019 

 

2. Studentów studiów niestacjonarnych kierunków: Informatyka, Filologia, Dietetyka, Fizjoterapia, 

Kosmetologia obowiązują następujące terminy zjazdów: 
 

semestr zimowy semestr letni 

29-30.09.2018* 23-24.02.2019
 
 

06-07.10.2018 09-10.03.2019
 
 

20-21.10.2018
 
 23-24.03.2019

 
 

03-04.11.2018** 06-07.04.2019** 

24-25.11.2018 27-28.04.2019
 
 

08-09.12.2018 11-12.05.2019
 
 

12-13.01.2019
 
 25-26.05.2019

 
 

26-27.01.2019
 
 08-09.06.2019 

09-10.02.2019 22-23.06.2019*** 

16-17.02.2019*** 29-30.06.2019*** 

*      termin nie dotyczy studentów 1 semestru 

**    termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów drugiego stopnia  

***  termin nie dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia 

 

§ 4. 

1. Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów niesta-

cjonarnych kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Biznes w turystyce, 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, Grafika 

komputerowa i produkcja multimedialna, Psychologia w zarządzaniu, Ekonomia, Logistyka, 

Zarządzanie: 
 

Kierunki: A, B, BT, D, M, G, P, E, L, Za semestr zimowy semestr letni 

 zajęcia dydaktyczne 29.09.2018 –17.02.2019 23.02.2019 – 30.06.2019 

 ferie 21.12.2018 – 06.01.2019 18.04.2019 – 23.04.2019 

 okres egzaminów i zaliczeń: 

- terminy podstawowe 12.11.2018 – 17.02.2019 15.04.2019 – 30.06.2019 

- terminy poprawkowe 01.12.2018 – 06.03.2019 27.04.2019 – 31.07.2019* 

- terminy warunkowe do 15.04.2019 
do 31.07.2019 

i od 1.10.2019 do 15.10.2019 

 wakacje i praktyki 01.08.2019 – 30.09.2019 
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2. Studentów studiów niestacjonarnych kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, 

Biznes w turystyce, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Media cyfrowe i komunikacja 

wizerunkowa, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Psychologia w zarządzaniu, 

Ekonomia, Logistyka, Zarządzanie obowiązują następujące terminy zjazdów: 
 

semestr zimowy semestr letni 

29-30.09.2018* 02-03.03.2019 

13-14.10.2018 16-17.03.2019
 
 

27-28.10.2018  30-31.03.2019
 
 

17-18.11.2018** 13-14.04.2019
 
 

01-02.12.2018
 
 04-05.05.2019

 
 

15-16.12.2018
 
 18-19.05.2019 

19-20.01.2019
 
 01-02.06.2019

 
 

02-03.02.2019
 
 15-16.06.2019*** 

16-17.02.2019*** 29-30.06.2019*** 

*      termin nie dotyczy studentów 1 semestru 

**    termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów drugiego stopnia 

***  termin nie dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia 

 

§ 5. 

Dla studentów 1 semestru ustalam następujące terminy obowiązkowych spotkań organizacyjnych:  
 

Studia stacjonarne: 

Studia pierwszego stopnia 28.09.2018 

Studia drugiego stopnia 31.10.2018 

 

Studia niestacjonarne: Kierunki: A, B, BT, D, M, G, P, E, L, Za Kierunki: I, J, Di, Fz, Ko 

Studia pierwszego stopnia  12.10.2018 05.10.2018 

Studia drugiego stopnia 16.11.2018 31.10.2018 

 

§ 6. 

W uzasadnionych przypadkach na studiach niestacjonarnych (np. przekroczenie dziennego limitu 

godzin zajęć, wymagania organizacyjne, rozłożenie w czasie egzaminów i zaliczeń) dopuszczalna 

jest organizacja zajęć poza terminami zjazdów obowiązującymi dla danego kierunku studiów. 

 

§ 7. 

1. Studenci realizujący studia prowadzone w języku angielskim rozpoczynają zajęcia 12 paździer-

nika 2018 r. i kończą nie później niż 14 czerwca 2019 r.  

2. W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Nauczania może wyrazić zgodę na inną organiza-

cję zajęć niż określona w pkt. 1. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
Z up.  

Prorektor ds. Nauczania 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

 

dr Andrzej Rozmus 


