
ZARZĄDZENIE nr 40/20/21 

Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu  

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 

Działając na podstawie § 15 pkt. 2 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu i  
§ 10 pkt. 2 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu określam 
organizację roku akademickiego 2021/2022: 

1. Ustala się następujące harmonogramy semestru zimowego i letniego roku akademickiego 
2021/2022 dla kierunków kontynuujących proces kształcenia w WSH: 

SEMESTR ZIMOWY 

Zajęcia na studiach stacjonarnych 01.10.2021 r. – 04.02.2022 r. 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych 02.10.2021 r. – 06.02.2022 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 20.12.2021 r. – 07.01.2022 r. 

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych 07.02.2022 r. – 25.02.2022 r.  

- sesja podstawowa 07.02.2022 r. – 18.02.2022 r. 

- sesja poprawkowa 21.02.2022 r. – 25.02.2022 r. 

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych 12.02.2022 r. – 20.02.2022 r. 

- sesja podstawowa 12.02.2022 r. – 13.02.2022 r. 

- sesja poprawkowa 19.02.2022 r. – 20.02.2022 r. 

 

SEMESTR LETNI 

Zajęcia na studiach stacjonarnych 28.02.2022 r. – 17.06.2022 r. 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych 26.02.2022 r. – 26.06.2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. 

Letnia sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych 20.06.2022 r. – 23.09.2022 r. 

- sesja podstawowa 20.06.2022 r. – 01.07.2022 r. 

- sesja poprawkowa 19.09.2022 r. – 23.09.2022 r. 

Letnia sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych 02.07.2022 r. – 25.09.2022 r. 

- sesja podstawowa 02.07.2022 r. – 03.07.2022 r. 

- sesja poprawkowa 24.09.2022 r. – 25.09.2022 r. 

Przerwa wakacyjna 04.07.2022 r. – 18.09.2022 r. 

 



2. Ustala się następujące harmonogramy semestru zimowego i letniego roku akademickiego 
2021/2022 dla kierunków kończących proces kształcenia w WSH: 

SEMESTR ZIMOWY 

Zajęcia na studiach stacjonarnych 01.10.2021 r. – 10.12.2021 r. 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych 02.10.2021 r. – 12.12.2021 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 20.12.2021 r. – 07.01.2022 r. 

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych 13.12.2021 r. – 14.01.2022 r. 

- sesja podstawowa 13.12.2021 r. – 17.12.2021 r. 

- sesja poprawkowa 10.01.2021 r. – 14.01.2022 r.  

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych 08.01.2022 r. – 16.01.2022 r. 

- sesja podstawowa 08.01.2022 r. -  09.01.2022 r.  

- sesja poprawkowa 15.01.2022 r. – 16.01.2022 r. 

 

SEMESTR LETNI 

Zajęcia na studiach stacjonarnych 28.02.2022 r. – 27.05.2022 r.  

Zajęcia na studiach niestacjonarnych 26.02.2022 r. – 29.05.2022 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. 

Letnia sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych 30.05.2022 r. – 10.06.2022 r.  

- sesja podstawowa 30.05.2022 r. – 03.06.2022 r.  

- sesja poprawkowa 06.06.2023 r. – 10.06.2022 r.  

Letnia sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych 28.05.2021 r. – 12.06.2022 r. 

- sesja podstawowa 28.05.2022 r. – 29.05.2022 r. 

- sesja poprawkowa 11.06.2022 r. – 12.06.2022 r. 

 

3. Ustala się następujące terminy składania prac dyplomowych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych w semestrze zimowym: 

- podstawowym – do 29.01.2022 r. 

- poprawkowym – do 26.02.2022 r. 

4. Ustala się następujące terminy składania prac dyplomowych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych kończących się w semestrze letnim: 

- podstawowym – do 18.06.2022 r. 

- poprawkowym – do 25.09.2022 r. 



5.  Harmonogram egzaminów dyplomowych ustali Dziekan i poda do wiadomości studentów 
i pracowników nie później niż 14 dni przed ich terminem przeprowadzenia. 

6. Terminy zajęć dydaktycznych zostaną ustalone przez Biuro Dydaktyki i podane do 
wiadomości studentów i pracowników. Daty zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze 
zimowym będą ustalone do dnia 19 września 2021 r., a w semestrze letnim – do  18 
lutego 2022 r. 

 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania 13.05.2021 r. przez Rektora Wyższej Szkoły Handlowej 
we Wrocławiu prof. WSH dr Romana Fulneczek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1) Rektor 
2) Dziekan 
3) Centrum Obsługi Studenta 
4) Kierownicy Katedr 


