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Zarządzenie Rektora 

Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Toruniu 

z dnia 22 września 2021 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 

  

§ 1 

Na podstawie § 1 ust. 5 Regulaminu studiów KJ – TSW zarządzam następującą 

organizację roku akademickiego 2021/2022: 

1) rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021 r. i trwa do 30 września 

2022 r. 

2) rok akademicki dzieli się na dwa semestry: 

- semestr zimowy: od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r. 

- semestr letni od 1 marca do 30 września 2022 r. 

3) sesje egzaminacyjne na studiach stacjonarnych ustala się w terminach: 

- zimowa sesja egzaminacyjna: 14 – 22 lutego 2022 r. 

- letnia sesja egzaminacyjna: 1 - 15 lipca 2022 r. 

4) przerwy w zajęciach dydaktycznych ustala się w terminach: 

- 21 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r. – przerwa Bożonarodzeniowa 

- 21 – 25 lutego 2022 r. – przerwa zimowa 

- 14– 19 kwietnia 2022 r. – przerwa Wielkanocna 

- 16 lipca – 16 września 2022 r. – przerwa letnia 

- 17-30 września 2022 r. – sesja poprawkowa 

§ 2 

Ustalam następujące terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych i studiach 

podyplomowych w Wydziale Nauk Społecznych: 

2-3.10.2021 r. 

9-10.10.2021 r.  

16-17.10.2021 r. 

23-24.10.2021 r. 

6-7.11.2021 r. 

20-21.11.2021 r. 

27-28.11.2021 r. 

4-5.12.2021 r. 

11-12.12.2021 r. 

18-19.12.2021 r. 
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8-9.01.2022 r. 

15-16.01.2022 r. 

22-23.01.2022 r. 

29-30.01.2022 r. 

5-6.02.2022 r. 

12-13.02.2022 r. 

19-20.02.2022 r. 

26-27.02.2022 r. 

5-6.03.2022 r. 

12-13.03.2022 r. 

19-20.03.2022 r. 

26-27.03.2022 r. 

2-3.04.2022 r. 

9-10.04.2022 r. 

23-24.04.2022 r. 

7-8.05.2022 r. 

14-15.05.2022 r. 

21-22.05.2022 r. 

28-29.05.2022 r. 

11-12.06.2022 r. 

18-19.06.2022 r. 

25-26.06.2022 r 

§ 3 

Na podstawie § 1 ust. 5 Regulaminu Studiów KJ – TSW na studiach 

niestacjonarnych w Wydziale Nauk Społecznych zarządzam sesję ciągłą. 

§ 4 

Terminy zjazdów oraz terminy sesji egzaminacyjnej na studiach 

niestacjonarnych i podyplomowych w Wydziale Nauk Administracyjnych 

i Ekonomicznych w Uherské Hradiště wyznaczone zostaną zarządzeniem dziekana.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 


