
Harmonogram studiów zaocznych 
 
 
I ROK 
05.10.2019 r.-06.10.2019 r. 
26.10.2019 r.-27.10.2019 r. 
02.11.2019 r.-03.11.2019 r.  
16.11.2019 r.-17.11.2019 r. 
30.11.2019 r.-01.12.2019 r. 
14.12.2019 r.-15.12.2019 r. 
11.01.2020 r.-12.01.2020 r. 
25.01.2020 r.-26.01.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
08.02.2020 r.-09.02.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
22.02.2020 r.-23.02.2020 r. 
07.03.2020 r.-08.03.2020 r. 
21.03.2020 r.-22.03.2020 r. 
04.04.2020 r.-05.04.2020 r. 
25.04.2020 r.-26.04.2020 r. 
09.05.2020 r.-10.05.2020 r. 
23.05.2020 r. 
06.06.2020 r.-07.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
20.06.2020 r.-21.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
 
Harmonogram studiów zaocznych 
 
II ROK i III ROK 
12.10.2019 r.-13.10.2019 r. 
19.10.2019 r.-20.10.2019 r. 
09.11.2019 r.-10.11.2019 r. 
23.11.2019 r.-24.11.2019 r. 
07.12.2019 r.-08.12.2019 r. 
04.01.2020 r.-05.01.2020 r. 
18.01.2020 r.-19.01.2020 r. 
01.02.2020 r.-02.02.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
15.02.2020 r.-16.02.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
29.02.2020 r.-01.03.2020 r.   
14.03.2020 r.-15.03.2020 r. 
28.03.2020 r.-29.03.2020 r. 
18.04.2020 r.-19.04.2020 r. 
16.05.2020 r.-17.05.2020 r. 
30.05.2020 r.-31.05.2020 r. 
13.06.2020 r.-14.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna  
27.06.2020 r.-28.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
 
 
 
 
 
 



 
Harmonogram studiów wieczorowych 
 
I ROK 
30.09.2019 r.-04.10.2019 r. 
14.10.2019 r.-18.10.2019 r. 
28.10.2019 r.-31.10.2019 r. 
04.11.2019 r.-08.11.2019 r. 
18.11.2019 r.-22.11.2019 r. 
02.12.2019 r.-06.12.2019 r. 
07.01.2020 r.-10.01.2020 r. 
20.01.2020 r.-24.01.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
03.02.2020 r.-07.02.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
17.02.2020 r.-21.02.2020 r.   
02.03.2020 r.-06.03.2020 r.   
16.03.2020 r.-20.03.2020 r. 
30.03.2020 r.-03.04.2020 r. 
27.04.2020 r.-30.04.2020 r. 
11.05.2020 r.-15.05.2020 r. 
25.05.2020 r.-29.05.2020 r. 
08.06.2020 r.-12.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna  
22.06.2020 r.-26.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
 
Harmonogram studiów wieczorowych 
 
II i  III ROK 
07.10.2019 r.-11.10.2019 r.  
21.10.2019 r.-25.10.2019 r.  
12.11.2019 r.-15.11.2019 r.  
25.11.2019 r.-29.11.2019 r. 
09.12.2019 r.-13.12.2019 r. 
16.12.2019 r.-20.12.2019 r.  
13.01.2020 r.-17.01.2020 r.   
27.01.2020 r.-31.01.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
10.02.2020 r.-14.02.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
24.02.2020 r.-28.02.2020 r. 
09.03.2020 r.-13.03.2020 r. 
23.03.2020 r.-27.03.2020 r. 
06.04.2020 r.-10.04.2020 r. 
20.04.2020 r.-24.04.2020 r. 
04.05.2020 r.-08.05.2020 r. 
18.05.2020 r.-22.05.2020 r. 
01.06.2020 r.-05.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
15.06.2020 r.-19.06.2020 r.  sesja egzaminacyjna 
 
 
 
 
 



Harmonogram studiów dziennych 
 
01.10.2019 r. – początek roku akademickiego, początek semestru zimowego 
23.12.2019 r. – początek wakacji zimowych 
06.01.2020 r. – ostatni dzień wakacji zimowych 
27.01.2020 r. – początek zimowej sesji egzaminacyjnej 
07.02.2020 r. – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 
14.02.2020 r. – ostatni dzień okresu rejestracyjnego, ostatni dzień semestru zimowego 
17.02.2020 r.– początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego 
22.02.2020 r. – ostatni dzień okresu rejestracyjnego 
25.02.2020 r. – początek zajęć semestru letniego. 
10.04.2020 r. – początek wakacji wiosennych 
14.04.2020 r. – ostatni dzień wakacji wiosennych 
29.05.2020 r. – ostatni dzień semestru letniego 
01.06.2020 r. – początek letniej sesji egzaminacyjnej 
25.06.2020 r. – ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 
01.09.2020 r. – początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 
20.09.2020 r. – ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 
22.09.2020 r. – koniec okresu rozliczeniowego 
30.09.2020 r. – ostatni dzień roku akademickiego, ostatni dzień semestru letniego 


