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Rektora Krakowskiej Wyzszej Szkoly Promocji Zdrowia
z siedzib4 w Krakowre
z dnia 30 czerwca 20 1 5 r .

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/ 2016 dla student6w studi6w I i II stopnia
stacjonarnych, niestacjonarnych, oraz sluchaczy studi6w podyplomowych Krakowskiej Wyiszej
Szkoly promocji Zdrowia.

Na podstawie g

l4

student6w studi6w

Statutu KWSPZ zarz4dzam nastgpuj4c4 organizacjg roku akademickiego 20151 2016 dla

I i I[

stopnia stacjonarnych, niestacjonamych, oraz sluchaczy studi6w podyplomowych

Krakowskiej Wy2szej Szkoly promocji Zdrowia.

Na podstawie $ 6 Statutu KItrSPZ i $

I

Regulaminu Studi'w KWSPZ, zarzqdzam nastepujqcq:

organizacjg roku akademickiego 2015/2016

$l
Semestr zimowy dla student6w wszystkich form i poziom6w studi6w oraz sluchaczy studi6w

podyplomowych, trwa6 bgdzie:

od

I pafdziernika

2015 r. do

2l

w lym:

l

okresy zaj96 dydaktycznych:
Studia stacionarne I i II stopnia
od 28 wrzeinia 2015 r.,do22 grudnia 2015 r.

od 7 stycznia 2016 r., do
Studia niestacjonarne I

3l

stycznia 2016 r.

i ll stoonia

od 26 wrzeinia20l5 r.,

do 22 grudnia20l5

od7 stycznia 2016 r., do 3l stycznia20l6

r.

r.

Studia Podyplomowe
od 26 wrze6nia 2015 r.,

do 22 grudnia 2015 r.

od7 stycznia 2016 r., do 3l stycznia 2016 r.
2. przerwa Swieteczna:

lutego 2016 r.

t
Studia stacionarne. niestacjoname I i II stopnia oraz studia podyplomowe
a

do 6stycznia20l6r.

od 23 grudnia 2015 r.,
3. sesja egzaminacyjna:

Studia stacjonarne. niestacjoname I

od I lutego 2016 r., do

2l

i lI stopnia oraz studia podyplomowe

lutego 2016 r.

4. egzaminacyjna sesja poprawkowa:

Studia stacjoname. niestacioname I i II stoonia oraz studia podyplomowe

od22lutego 2016 r., do 28 lutego 2016 r.
5. ustala sig ostateczne

terminy:

a. zaliczenia semestru zimowego:
Studia stacjonarne. niestacjoname I i II stopnia oraz studia podyplomowe
do 28 lutego 2016 r.

b. Zakofczenie spraw organizaryjnych zwiqzanych z dokonaniem rejestracji student6w na
semestr letni:
Studia stacjoname. niestacjoname I i II stopnia oraz studia podvolomowe

do 25 marca 2016 r.

$2
Semestr letni dla student6w stacjonarnych i niestacjonamych I i II stopnia oraz sluchaczy studi6w

podyplomowych, trwa6 bgdzie:
od 22 lutego 2016 r. do 30 wrzeSnia 2016

r.

w tym:

l

okresy zajg6 dydaktycznych:
Studia stacjonarne
od 22 lutego 2016 r., do 24 marca 2016 r.
od 30 marca 2016 r., do 30 kwietnia 2016 r.
od 4 maja 2016 r., do 19 czerwca 2016 r.
Studia niestacioname
od 22 lutego20l6

r.,do

24 marca2016 r.

od 30 marca 201 6 r., do 30 kwietnia 2016 r.
od 4 maja 2016 r., do 3 lipca 2016 r.
Studia Podyplomowe
od 22 lutego 2016 r., do 24 marca20l6 r.
od 30 marca 2016 r., do 30 kwietnia 2016 r.
od 4 maja 2016 r., do 3 lipca 2016 r.
2. przerwy Swiqteczne:
Studia stacjonarne. niestacioname I i II stopnia. Studia Podyplomowe

t
od 25 marca 2016 r.,

do 29 marca 2016

r.

odlrmaJaia20l6 r do 3 maia2016 L
3. sesja egzaminacyjna (lqcznie z egzaminami poprawkorrymi):
Studia stacjoname I i

Il stopnia

od 20 czerwca 2016 r., do 3 lipca 2016 r.
od 5 wrze6nia 2016 r do 30 wrzednia 2016 r.
Studia niestacjonarne I i II stopnia
od 4 lipca 2016 r.,

do l7lipca2016r.

od 5 wrzeSnia 2016 r do 30 wrzednia 2016 r.
Studia Podyplomowe
od 4 lipca 2016 r.,

do

17 lipca 2016 r.

od 5 wrze6nia 2016 r do 30 wrzeSnia 201 6 r.

4. ustala sig ostateczne terminy:

a. zaliczenia semestru letniego:
Studia stacionarne" niestacjoname I
do 30 wrze5nia 2016

i

II stopnia. Studia Podyplomowe

r.

b. Zakofczenie spraw organizacyjnych zwiqzanych z dokonaniem rejestracji student6w na
sernestr letni:
Studia stacjoname" niestacjonarne I

i ll stoonia- Studia Podvolomowe

do 30 paidziernika 2016 r.

QJ
1. ustala sig ostateczne

terminy:

a. zaliczenie roku akademickiego 201 5/ 2016 dla wszystkich student6w:

30 wrze3nia 2016

r.

b. zakoiczenie spraw organizacyjnych zwi4zanych z koficem roku akademickiego 201512016

onz

dokonaniem rejestracji student6w na rok akademicki 20161 2017:

30 pafdziernika
2.

2016

r.

Termin skladania przez student6w prac dyplomowych oraz ich obron:

a.

termin skladania prac dyplomowych na studiach korhcz4cych sig w semestrze letnim
do 30 wrze5nia 2016 r.

b.

obrony prac dyplomorrych powinny odby6 sig w ci4gu 3 miesigcy od daty ich zloircnia z
zastnezeniem 2e do oczekiwania na obrong nie wlicza sig miesigcy wakacyjnych (lipiec,

sierpiei).
3. Ustala si9 dodatkowe dni wolne od zaj96 dydaktycznych:

2

nai 2016r.,27 maj 2016r.
$4

l.

Zajgcia dydaktycme dla student6w studi6w stacjonamych odbywaj4 si9 od poniedzialku do pi4tku.

2.

Zajjcia dydaktycme dla student6w studi6w niestacjonarnych odbyrvajq sig w pi4tki, soboty i niedziele.

J. Zajgcia

dydakfcme dla sluchaczy studi6w podyplomowych odbywajq sig w soboty i niedziele.
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