
ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 0201-21/2014 

z dnia 4 czerwca 2014 roku 
 

w sprawie  

organizacji roku akademickiego 2014/2015 
i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
 
 
 
 
Działając na podstawie art.66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz §4  ust.4 Regulaminu studiów 
wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (załącznik do Uchwały Senatu UEK 
nr 12/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.), zarządza się następującą organizację roku 
akademickiego: 
 
 
 

§ 1 
Organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych 

1) semestr zimowy trwa od 29 września 2014 r. do 22 lutego 2015 r., w tym: 

 zimowa przerwa świąteczna trwa od  22 grudnia 2014r. do 6 stycznia 2015r., 

 zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 lutego do 15 lutego 2015 r., 

 zimowa przerwa semestralna trwa od 16 lutego do 22 lutego 2015 r., 

 zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca  2015 r., 

 dodatkowy dzień wolny od zajęć – 10 listopada 2014 r. 
2) semestr letni trwa od 23 lutego 2015 r. do 20 września 2015 r., w tym: 

 letnia przerwa świąteczna trwa od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2015 r., 

 letnia sesja egzaminacyjna trwa od 15 czerwca do 28 czerwca 2015 r., 

 letnia sesja poprawkowa trwa od 7 września do 20 września 2015 r. 
 

§ 2 
Organizacja roku akademickiego na studiach niestacjonarnych  

1)    semestr zimowy trwa od 29 września 2014 r. do 22 lutego 2015 r., w tym: 

 zimowa przerwa świąteczna trwa od  22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r., 

 zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 lutego do 15 lutego 2015 r., 

 zimowa przerwa semestralna trwa od 16 lutego do 22 lutego 2015 r., 

 zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca  2015 r., 
2)    semestr letni trwa od 23 lutego 2015 r. do 20 września 2015 r., w tym: 

 letnia przerwa świąteczna trwa od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2015 r. 

 letnia sesja egzaminacyjna trwa od 22 czerwca do 5 lipca 2015 r. 

 letnia sesja poprawkowa trwa od 7 września do 20 września 2015 r. 
 

§ 3 
Inauguracja roku akademickiego 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 6 października 2014 r.  
(poniedziałek) w pawilonie Sportowo-Dydaktycznym. 

 



§ 4 
Harmonogram zajęć dydaktycznych 

1. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
(w Krakowie i w Dębicy) rozpoczynają się 29 września 2014 r. i odbywają się 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni 
www.uek.krakow.pl. 

2. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia rozpoczynają się i odbywają zgodnie ze wskazaniem w harmonogramie 
zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni. 

3. Dodatkowo, na stronie internetowej Uczelni, w dziale Informacje dla studentów podana 
będzie informacja o rozpoczęciu zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 

4. Harmonogramy zajęć w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych dostępne będą 
na stronie internetowej Uczelni oraz na stronach lokalnych Zamiejscowych Ośrodków 
Dydaktycznych. 

 
§ 5 

Przepisy końcowe 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

   REKTOR 
 
 

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 
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