
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

ZARZĄDZENIE nr 51/2020 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 19 maja 2020 r. 
 

w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 

w Uniwersytecie Opolskim  
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz 79 ust. 7 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 695) 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zmienia się organizację roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie 

Opolskim. 
2. Zmieniona organizacja roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie 

Opolskim stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor Uniwersytetu Opolskiego 
 
 

prof. dr hab. Marek Masnyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do zarządzenia nr 51/2020  

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. 

 
 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 
 

Dzień adaptacyjny:  30.09.2019  

Inauguracja roku:  04.10.2019  

Święto Uniwersytetu:  10.03.2020  
 

Semestr zimowy 
 

01.10.2019 – 27.01.2020  okres zajęć dydaktycznych 

23.12.2019 – 06.01.2020  przerwa świąteczna 

28.01.2020 – 10.02.2020  sesja egzaminacyjna, w tym: 

28.01.2020    egzamin z języka obcego 

11.02.2020 – 17.02.2020  zimowa sesja poprawkowa 

18.02.2020 – 28.02.2020  przerwa międzysemestralna 
 

Do 02.03.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego. 

 

Semestr letni 
 

01.03.2020 – 30.09.2020   okres zajęć dydaktycznych 

09.04.2020 – 14.04.2020    przerwa świąteczna 

12.06.2020   dzień wolny od zajęć 

22.06.2020 – 31.07.2020     sesja egzaminacyjna, w tym: 

22.06.2020 – 23.06.2020 egzamin z języka obcego 

01.08.2020 – 31.08. 2020    przerwa wakacyjna 

01.09.2020 – 30.09.2020     sesja poprawkowa, w tym: 

01.09.2020 – 02.09.2020 egzamin poprawkowy z języka obcego 
 

30.09.2020 – 15.10.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku 

akademickiego  2019/2020. 

 

 

W dniu Inauguracji oraz Święta Uniwersytetu przewidywane są godziny rektorskie. 
 

 
Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020: 

 

Pn Wt Śr Czw Pt 

13 15 15 15 14 

 

 

Dziekani zobowiązani są do ustalenia terminów zajęć tak, aby zajęcia 

z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów. 
 


