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Poz. 187 

POSTANOWIENIE NR 10 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 5 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany postanowienia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia organizacji roku  

akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186), w związku z § 2 ust. 1-4 zarządzenia nr 50 Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu 
Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r. poz. 123 z późn. zm.), postanawia się, co 
następuje: 

§ 1 

W postanowieniu nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na 
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 24) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 

2. SEMESTR LETNI 17.02.2020 r. – 30.09.2020 r. 

1) zajęcia dydaktyczne (blok I) 17.02.2020 r. – 22.03.2020 r. 

2) zajęcia dydaktyczne (blok II) 23.03.2020 r. – 30.04.2020 r. 

3) termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu 
od programu studiów 

(zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu Studiów na UW) 

13.03.2020 r. 

4) zajęcia dydaktyczne (blok III) 4.05.2020 r. – 2.08.2020 r. 

5) termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze 
letnim (zgodnie z § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW) 

1.06.2020 r. 

6) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego  28.02.2020 r. – 5.03.2020 r. 

− egzaminy poprawkowe z języków obcych 29.02.2020 r. 

7) wakacje wiosenne 9.04.2020 r. – 14.04.2020 r. 

8) dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)  8-9.05.2020 r. 
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9) I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2020/2021, okres dokonywania 
podpięć przedmiotów realizowanych  
w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2020/2021 
(zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6  Regulaminu Studiów 
na UW) 

1.06.2020 r. – 30.06.2020 r. 

10) egzaminacyjna sesja letnia 15.06.2020 r. – 23.08.2020 r.  

− egzaminy z języków obcych 15.06.2020 r. – 2.08.2020 r. 

− blok I 15.06.2020 r. – 5.07.2020 r. 

− blok II 13.07.2020 r. – 2.08.2020 r. 

− blok III 3.08.2020 r. – 23.08.2020 r. 

11).wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych 
wakacji letnich)  

6.07.2020 r. – 30.09.2020 r. 

12) blok wakacyjny I 13.07.2020 r. – 14.08.2020 r. 

13) blok wakacyjny II 24.08.2020 r. – 25.09.2020 r. 

14).egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 31.08.2020 r. – 13.09.2020 r. 

− egzaminy poprawkowe z języków obcych 31.08.2020 r. – 13.09.2020 r. 

15) okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne 
decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 
2019/2020 

14.09.2020 r. – 30.09.2020 r. 

 

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 
„3. Kierownik jednostki dydaktycznej określa, w którym bloku na danym 

kierunku studiów odbędzie się egzaminacyjna sesja letnia, i ogłasza tę informację na 
stronie internetowej jednostki dydaktycznej w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki dydaktycznej może 
wyznaczyć termin przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu lub zaliczenia 
danych zajęć w innym bloku niż określony zgodnie z ust. 3. 

5. Szczegółowy harmonogram egzaminów z języków obcych ogłasza Rada 
Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej w odrębnym komunikacie na 
stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego w terminie do dnia 25 maja 
2020 r.”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor UW: M. Pałys 
 


