
 
Organizacja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym 

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 137/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku wprowadza się następujące 

uszczegółowienie organizacji roku akademickiego 2020/2021 ma Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. 

SEMESTR ZIMOWY 

1. Semestr zimowy: od 1 października 2020 r. do 24 lutego 2020 r. i obejmuje: 

• Okres zajęć dydaktycznych od 1 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. i od 7 stycznia do 28 stycznia 2021 r. 

• Wakacje zimowe od 23 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r. 

• Zimowa sesja egzaminacyjna od 29 stycznia do 10 lutego 2021 r. 

• Poprawkowa sesja egzaminacyjna od 18 lutego do 24 lutego 2021 r. 

2. Przerwa międzysemestralna: od 11 lutego do 17 lutego 2021 r. 

3. Semestr zimowy dla studentów VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: Rolnictwo i Ochrona 

Środowiska; od 1 października do 3 grudnia 2021 r. (8 tygodni w podwojonej liczbie godzin).  

Sesja egzaminacyjna dla studentów VII semestru; od 7 do 19 grudnia 2021 r., a sesja poprawkowa od 7 do 15 

stycznia 2014 r. 

4. Obrony prac inżynierskich będą się odbywać w terminie: 28 stycznia do 12 lutego 2021 r. 

5. Dni Rektorskie wolne od zajęć: 

30 września 2020r. – Wydziałowa inauguracja roku akademickiego  

6 października 2020r. – centralna uroczystość inauguracyjna,  

6. Ze względu na przepadające zajęcia w dni rektorskie i święta państwowe wyznacza się dla studentów studiów 

stacjonarnych następujące piątki w godzinach 8-13 w celu odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, audytoryjnych oraz 

seminariów: 

- 9, 23, 30 października oraz 3, 27 listopada do odrobienia zajęć przypadających w poniedziałki; 

- 22 i 29 listopada - do odrobienia zajęć przypadających we wtorki, 

- 11 grudnia - do odrobienia zajęć przypadających we środy; 

- 8,  stycznia do odrobienia zajęć przypadających we czwartki. 

Nauczyciel prowadzący powinien uzgodnić ze studentami termin realizacji zajęć. Pisemną informację o sposobie 

i terminie odrobienia zajęć sekretariaty jednostek organizacyjnych wydziału przekazują do dziekanatu. 

Dopuszczalne są inne terminy odrobienia zajęć jeżeli pozwolą na to warunki lokalowe. Zajęcia należy odrabiać w 

sposób wynikający z obowiązujących zarządzeń Rektora UR. 

SEMESTR LETNI 

 

7. Semestr letni trwa od 25 lutego. do 30 września 2021 r. i obejmuje: 

• Okres zajęć dydaktycznych od 25 lutego do 31 marca 2021 r. i od 7 kwietnia  do 14 czerwca 2021 r. 

• Wakacje wiosenne od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r. 

• Letnią sesję egzaminacyjną od 15 czerwca do 28 czerwca 2021 r. W przypadku braku możliwości realizacji ćwiczeń 

terenowych w trakcie semestru (także w soboty), ćwiczenia można realizować w sesji egzaminacyjnej po 

uzgodnieniu ze studentami i akceptacji dziekana. 

• Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna wraz z zaliczeniem praktyk i innych form nauczania kończy się z dniem 19 

września 2021 r. 

• Z wyjątkiem: semestru VI studiów I stopnia Rolnictwo (studia stacjonarne): który trwa od 25 lutego 2021 r. do 22 

kwietnia 2021 r. (8 tygodni zajęć w podwojonej liczbie godzin), z letnią sesję egzaminacyjną w terminie od 26 

kwietnia 2021 r. do 9 maja 2021 r. (z możliwością realizacji części egzaminów we wrześniu /dla studentów 

uczestniczących w praktykach/ po uzgodnieniu z prowadzącym i akceptacji dziekana). 

8. Praktyka w okresie od 10 maja do 11 września 2021 r. Zaliczenie praktyki do 19 września 2021 r. 

9. Dni Rektorskie wolne od zajęć: 4 czerwca 2021 r. (piątek) 



10. Ostateczny termin składania pracy magisterskiej (wszystkie kierunki i tryby studiowania): 17 lipca 2021 r. (po 

tym terminie zgoda dziekana). 

11. Obron prac magisterskich: od 28 czerwca do 11 lipca 2014 r. i wrzesień 2014 r. (po uzgodnieniu ze Studentami). 

12. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 24 września 2021 r. (w wyjątkowych 

przypadkach do 1 października). 

Dziekan 


