
Załącznik do Zarządzenia nr 27 Rektora PK  
z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 
Organizacja roku akademickiego 2017/2018 

§ 1 
Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia,  
z zastrzeżeniem § 3, trwać będzie  

od 1 października 2017 r. do 25 lutego 2018 r. 
w tym: 

1. okresy zajęć dydaktycznych: 

od 1 października do 30 października 2017 r. 
od 3 listopada do 10 listopada 2017 r. 
od 12 listopada do 22 grudnia 2017 r. 

od 3 stycznia do 5 stycznia 2018 r. 
od 7 stycznia do 26 stycznia 2018 r. 

z zastrzeżeniem, że  
26 stycznia 2018 r. odbywają się zajęcia realizowane planowo we wtorek  

przypadający w tygodniu parzystym 

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe: 

od 31 października do 2 listopada 2017 r. 
11 listopada 2017 r. 

od 23 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. 
6 stycznia 2018 r. 

3. sesja egzaminacyjna: 

od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r. 

4. poprawkowa sesja egzaminacyjna: 

od 10 lutego do 16 lutego 2018 r. 

5. wakacje zimowe: 

od 17 lutego do 25 lutego 2018 r. 

6. ustala się ostateczne terminy: 

1) zaliczenia semestru zimowego: 

16 lutego 2018 r. 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji 
studentów oraz doktorantów na semestr letni: 

19 lutego 2018 r. 

§ 2 
Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia, z zastrzeżeniem  
§ 3, trwać będzie 

od 26 lutego do 30 września 2018 r. 

w tym: 

1. okresy zajęć dydaktycznych: 

od 26 lutego do 28 marca 2018 r. 
od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2018 r. 

od 4 maja do 19 maja 2018 r. 
od 21 maja do 30 maja 2018 r. 

od 2 czerwca do 24 czerwca 2018 r. 
z zastrzeżeniem, że  



20 czerwca 2018 r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w czwartek  
przypadający w tygodniu parzystym 

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe: 

od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. 
od 30 kwietnia do 3 maja 2018 r. 

20 maja 2018 r. 
od 31 maja do 1 czerwca 2018 r. 

3. rajd Politechniki Krakowskiej:  

od 28 kwietnia do 2 maja 2018 r. 

4. sesja egzaminacyjna: 

od 25 czerwca do 8 lipca 2018 r. 

5. praktyki programowe dla studentów: 

od 9 lipca do 17 września 2018 r. 

6. wakacje letnie: 

od 9 lipca do 2 września 2018 r. 

7. poprawkowa sesja egzaminacyjna: 

od 3 września do 17 września 2018 r. 

8. ustala się ostateczne terminy: 

1) zaliczenia semestru letniego:  

17 września 2018 r. 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji 
studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/18: 

18 września 2018 r. 

§ 3 
1. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów wyższych podejmują rady wydziałów. 
2. Uchwały rad wydziałów uwzględniają terminy: okresów zajęć dydaktycznych, przerw 

okolicznościowych i świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji, terminy składania prac 
dyplomowych i zaliczania semestrów oraz przekazywania przez promotorów do dziekanatów 
ostatecznych tematów prac dyplomowych realizowanych przez studentów. 

3. W uchwałach rad wydziałów nie wskazuje się terminu składania prac dyplomowych dla studentów 
studiów drugiego stopnia, którzy zgodnie z programem studiów realizują semestr dyplomowy  
w semestrze letnim. 

 
§ 4 

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się  
2 października 2017 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień 
rozpoczynający się 26 lutego 2018 r.) są tygodniami nieparzystymi. 


