
Aneks nr ll21l22zdnia16.11.202l r. do ZARZ|DZENIA nr 40120121

Rektora W y 2szej Szko.ly I-landlowej

z tlnia l3 nraja 2021 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 202112022

Na podstawie $ l5 pkt.2 ust.2 Statutu Wy2szej Szkoly Handlowej we Wroclawiu i { l0 pkt.2 Regularninu
Studi6w Wy2szej Szkoly Handlowej we Wroclawfu w Zarz4dzeniu Nr 40l2ol2l Rektora Wylszej Szkoty
Handlowej we Wroclawiu z dnia 13 rnaja 2021 r. w sprawie organizacji roku akaclemickiego 202112022
wprowadzam nastgpuj4ce zmiany :

$r

Pkt 1 ww. zarzqdzenia otrzymuje brzmienie:

Ustala sig nastgpuj4ce harmonogramy semestru zinrowego i letniego roku akadenrickiego 202112022 dla
kierunk6w kontynuujqcych proces ksztalcenia w WSH:

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Zajgcia na studiach stacjonarnych 0 l. I 0.2021 r. - 04.02.2022 r

ZajEcia na studiach niestacjonarnych 02.10.2021 r. 06.02.2022 r

Zimow a przerw a 5w iqteczna 20.12.2021 r. 07.01 .2022 r.

Zitnowa sesja egzaminacyjna dla studi6w stacjonarnych 07.02.2022 r. - 25.02.2022 r.

- sesja podstawowa 07.02.2022 r. - 18.02.2022 r.

- sesja poprawkowa 2l .02.2022 r. 25.022022 r

Zimowa sesja egzarninacyjna dla studi6w niestacjonarnych I 2.02.2022 r. - - 20.02.2022 r

- sesja podstawowa 12.02.2022 r. 13.022022 r.

- sesja poprawkowa 19.02.2022 r. - 20.02.2022 r.

Zajgcia na studiach stacjonarnych 28.02.2022 r. - 11.06.2022 r'.

Zajgcia na studiach n iestacj onarnych 26.02.2022 r. -26.06.2022 r.

Wiosenna przerw a Swi4teczna | 4 .04 .2022 r . 19 .04 .2022 r .

Letnia ses.fa egzaminacyjna dla studiow stacjonarnych 20.06.2022 r. 15.07.2022 r

- sesja podstawowa 20.06.2022 r. - 01.07.2022 r.

- sesja poprawkowa I I .07.2022 r. - I 5.07 .2022 r.

Letnia sesja egzaminacyjna dla studi6w niestacjonarnych 02.07.2022 r. - 10.01 .2022 r'.

- sesja podstawowa 02.01 .2022 r. 03.01 .2022 r'.

- sesja poprawkowa 09.01.2022 r. - 10.07.2022 r.

Przerwa wakacyjna 18.07.2022 r. - 30.09.2022 r.

Pozostale zapisy Zarzqdzenia pozostaj4 bez zmian.

Aneks wchodziw 2ycie z dniem podpisania.
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