
 

 

Prorektor ds.  Studenckich i Kształcenia 

 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
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Wrocław, 24.03.2020 r. 

HARMONOGRAM 

roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu   

studia stacjonarne, niestacjonarne 

I Uroczystość inauguracji uczelnianej roku akademickiego 2019/2020 
 we Wrocławiu 03.10.2019 
 w Jeleniej Górze 27.09.2019 
 Dni Adaptacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I° 01-02.10.2019 

II Semestr zimowy 
1. - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 01.10.19 - 31.01.20 
2. - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych IV roku ZIIP 01.10.19 - 15.12.19 
3. Zimowa sesja poprawkowa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  IV roku ZIIP 16.12.19 - 22.12.19 
4. Przerwa świąteczna 23.12.19 - 01.01.20 
5. Zimowa sesja egzaminacyjna (studia stacjonarne, niestacjonarne) 01.02.20 - 14.02.20 
6. Przerwa międzysemestralna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 15.02.20 - 21.02.20 
7. Zimowa sesja poprawkowa 15.02.20 - 23.02.20 
III Semestr letni 
1. - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  22.02.20 - 23.06.20 
2. - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III r. I° (z wyłączeniem ZIIP) 22.02.20 - 17.05.20 
3. Przerwa świąteczna 10.04.20 - 14.04.20 
4. Letnia sesja egzaminacyjna (studia stacjonarne, niestacjonarne) 24.06.20 - 07.07.20 
5. Letnia sesja egzaminacyjna (studia stacjonarne i niestacjonarne) III r. I° (z wyłączeniem ZIIP) 18.05.20 - 24.05.20 
6. Letnia sesja poprawkowa 08.07.20 - 17.07.20 
7. Letnia sesja poprawkowa (studia stacjonarne i niestacjonarne) III r. I° (z wyłączeniem ZIIP) 25.05.20 - 31.05.20 

  Dzień rektorski: 12.06.2020 r. (piątek)  

Wszystkie daty podano w znaczeniu „włącznie”
 

UWAGA: 
semestr zimowy: 

- 16.01.20 (czwartek TP) – zajęcia zgodnie z harmonogramem z poniedziałku TN 
- 31.01.20 (piątek TP) – zajęcia zgodnie z harmonogramem z poniedziałku TN 
semestr letni: 
- 01.06.20 (poniedziałek TN) – zajęcia zgodnie z harmonogramem z czwartku TP 
- 02.06.20 (wtorek TN) – zajęcia zgodnie z harmonogramem z piątku TP 
- 17.06.20 (środa TN  –)  zajęcia zgodnie z harmonogramem z czwartku TP 
- 18.06.20 (czwartek TN) – zajęcia zgodnie z harmonogramem z piątku TP 

 

 

28.05.2020 r. – zajęcia według planu z dnia 12.03.2020 r. 
29.05.2020 r. – zajęcia według planu z dnia 13.03.2020 r. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

prof. dr hab. inż. Edmund Cibis

Zajęcia zaplanowane na 14-15.03.2020 r. zostały przeniesione na późniejsze terminy w ramach semestru letniego
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