
 

 

Zarządzenie nr 98 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 6 września 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r.  

w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu organizacji 

roku akademickiego 2022/2023 w załączniku Szczegółowy harmonogram organizacji roku 

akademickiego 2022/2023 wprowadza się zmiany:  

1) w Semestrze zimowym poniżej tabeli po wyrazach „dni wolne od zajęć [rektorskie]” wyrazy 

„6.10.2022 r. (czwartek) – Otrzęsiny” zastępuje się wyrazami „13.10.2022 r. (czwartek) – Otrzęsiny”; 

2) w związku z postanowieniem pkt 1, Semestr zimowy otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W zastępstwie Rektora 

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT  

prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni 

 



 

 

Załącznik  

do zarządzenia nr 98 Rektora ZUT z dnia 6 września 2022 r. 

Szczegółowy harmonogram organizacji roku akademickiego 2022/2023  
 

 

1) Semestr zimowy: 1.10.2022 r. – 28.02.2023 r. 

a) Zajęcia dydaktyczne: 3.10.2022 r. – 5.02.2023 r. 

b) Wakacje zimowe: 23.12.2022 r. – 6.01.2023 r. 

c) Sesja zimowa: 6.02.2023 r. – 19.02.2023 r. 

d) Przerwa od zajęć dydaktycznych: 20.02.2023 r. – 28.02.2023 r. 

e) Inauguracja roku akademickiego: 30.09.2022 r. 

f) Dni wolne od zajęć: 

• [rektorskie] 13.10.2022 r. (czwartek)  

• Otrzęsiny; 31.10.2022 r. (poniedziałek)  

g) Suma danego dnia tygodnia w semestrze:  

• Poniedziałek: 15 

• Wtorek: 15 

• Środa: 16 

• Czwartek: 15 

• Piątek: 14 


	Zarządzenie nr 98 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 września 2022 r.
	zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r.  w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022/2023
	§ 1.
	§ 2.

	Szczegółowy harmonogram organizacji roku akademickiego 2022/2023

