
Z ARZĄDZENIE nr 52 l 19 l20

Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

z dnia 27 maja2020 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 20ż012021

DziałĄąc na podstawie § 15 pkt,2 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

i § 10 pkt. 2 Regulaminu Studiow Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu okreŚlam

or ganizację roku akademickiego 2020 l żOż1 :

1. Ustala się następujące harmonogramy semestru zimowego i letniego roku akademickiego

2O2O|2O21dla kierunków kontynuujących procęs kształcenia w WSH:

SEMESTR ZIMo\ryY

Zajęcla na studiach stacj onarnych U.rc.żOżj r. -03.02.202I r.

ZĄęciana studiach niestacj onarnych 03.10.2020 r. - 07 ,02.202l r.

Zimow a pr zerw a świ ąteczna żI.12.2020 r. - 08.01 .20żl t.

n^o* u se sj a e gzaminacyj na dla studiów stacj onarnych 08.02.202I r. - 26.02.2021 r.

- sesja podstawowa 08.02.202I r. - 19.02,202I r.

- sesja poprawkowa 22.02.ż02I r. -26.0ż.202I r.

@yjna dla studiow niestacj onarnych 13,02.202I r, -2L02.202I r.

- sesja podstawowa |3,02.202I r. - 14.02,202I r.

- sesja poprawkowa 20.02.20żI r. -2I.02.202I r.

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach stacj onarny ch 0L03.202I r. - 18.06,ż02I t.

Zajęciana studiach niestacj onarnych ż7.0ż.202I r. -27.06.202I r.

Wiosenna przerw a świąteczna 0I.04,202I r. -06.04.202I r.

L"tnia s"r; a egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych 2I.06.202l r. -24.09202I r.

- sesja podstawowa żI.06.202l r. - 02.07.2021 r.

- sesja poprawkowa

r"tnia se.; a egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych 03.07.202I r. -26,09.202I r.

- sesja podstawowa 03.07.202I r. - 11 .07.2021r.

- sesja poprawkowa 18.09.20żI r. -26.09.202I r.

Przerwawakacyjna 12.07,20żI r. - 17.09.202I r.

ż0.09.202I r, -24.09.202I r.



Zai ęcia na studiach staci onarnych U.l0.ż020 r, - 11 .Iż.2020 r,

03.10.2020 r. -20.12.2020 r,
Zajęciana studiach niestacj onarnych

2|.12.20ż0 r. - 08.01.20ż| r.Zimow a pt zerw a świ ątec zna

14.Iż.2020 r. - 15.01,2021 t.
Zi.no*a,esj a egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych

- sesja podstawowa I4,I2.ż020 r, - 18.12.2020 r.

II.0L202I r. - 15,01.202| r,
- sesja poprawkowa

@acyjna dla studiów niestacj onarnych 09.0|.ż02| r. - 17.0I.202I r.

O9.0L202I r. - 10.01 .ż02l r.- sesja podstawowa

- sesja poprawkowa I6.0L2OżI r. - 17.0I.202| r.

2. Ustala się następujące harmonogramy semestru zimowego i letniego roku akademickiego

2)20lż02:r dla kieruŃów kończących pfoces kształcenia w WSH:

SEMESTR ZIMOWY

3, Ustala się następujące terminy składania prac dyplomowych na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych w semestrze zimowym:

- podstawowym - do 29,0I.20żl r.

- poprawkowym - do 19.0ż.20żI r.

4. Ustala się następujące terminy składania prac dyplomowych na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych kończących się w semestrze letnim:

- podstawowym - do 13.06.202I r.

- poprawkowym - do 25.09.202I r,

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach stacj onarnych 01.03.202I r. -28.05.202I r.

Zajęciana studiach niestacjonarnych 27 .02,202l r. - 30.05.202I r.

Wio senna plzerw a świąteczna OI.04.202I r. - 06.04.202I r,

31.05.20żI r. - 11 .06.2021r.Letnia sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych

3I.05.202I r. -04.06.ż02I r.- sesja podstawowa

- sesja poprawkowa

05.06.ż02I r. - 13.06.202I r,L.tniu sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych

05.06.20żI r. - 06.06.ż0żl r.- sesja podstawowa

12.06,202I r. - 12.06.202I r.
- sesja poprawkowa

07 .06.ż02I r. - 11 .06.202I r.



5. Harmono gram egzaminów dyplomowych ustali Dziekan i poda do wiadomości studentów

i pracowników nie iazni"i niż |4 dni przed ich terminem przeprowadzęnia,

6. Terminy zajęó dydakĘcznych zostaną ustalone przęz Biuro Dydaktyki i podane do

wiadomości studentów i pracowników. Daty zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze

zimowym będą ustalone do dnia 20 września 2020 r,, a w semestrze letnim _ do 19

lutego 2021r.

Do wiadomości:

l ) Ręktor

2) Dziekan

3) Centrum Obsługi Studenta

4) Kierownicy Katedr


