
Organizacja roku akademickiego 2019/2020 

I. Organizacja roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie z dnia 28 maja 2019 roku. 

II. Ogólnouczelniana Inauguracja roku akademickiego w dniu 9.10.2019 godz. 11.00 Aula C017 
III. Instytutowa Inauguracja roku akademickiego w IOZ ………………………………. Aula C017 

IV. Zajęcia odbywać się będą w terminach: 

semestr zimowy: 01.10.2019 - 31.01.2020 

semestr letni: 22.02.2020 - 16.06.2020 

Uwaga! 

W semestrze zimowym: 

- zajęcia w dniach 23 i 28 stycznia 2020 r. odbywają się według harmonogramu z poniedziałku 

W semestrze letnim: 

- zajęcia w dniach 10 i 16 czerwca 2020 r. odbywają się według harmonogramu z piątku 

- zajęcia w dniu 15 czerwca 2020 r. odbywają się według harmonogramu z czwartku 

V. Dni wolne od zajęć: 12.06.2020 

Przerwy w zajęciach 23.12.2019 – 03.01.2020, 15.02.2020 – 21.02.2020, 09.04.2020 – 14.04.2020 

01.07.2020 - 30.09.2020 

VI. Sesje egzaminacyjne odbywać się będą: 

zimowa (dla I oraz III roku) 01.02.2020 – 14.02.2020 

zimowa (dla II roku) 01.02.2020 – 08.02.2020 

zimowa poprawkowa 22.02.2020 – 28.02.2020 
letnia 17.06.2020 – 30.06.2020 

letnia dla II i III roku 17.06.2019 – 19.06.2019 oraz 01.07.2019 – 06.07.2019 

letnia poprawkowa 01.09.2020 – 14.09.2020 

VII. Dodatkowe postanowienia w ZWF: 

1. Obozy programowe: 

a. obóz zimowy 10 dni drugi rok................ 09.02.2020 – 18.02.2020 – Białka Tatrzańska 

b. obóz zimowy 10 dni instruktorzy i mgr... 28.01.2020 – 06.02.2020 – Białka Tatrzańska 

c. obóz zimowy 5dni………………………. 01.02.2020 – 06.02.2020  – Białka Tatrzańska 

d. obóz letni ..........................................18.06.2020 – 27.06.2020 – Krasne (jezioro Łukcze 

c.   obóz wędrowny* ………………..….…...24.08.2020 – 29.08.2020 – Szczawnica 

2. Składanie prac dyplomowych (WOZ) .......................... do 14.06.2020 
3. Obrony prac dyplomowych (zgodnie z ogłoszeniem na stronie zakładu)* 

4. Opiekunowie prac dyplomowych w roku 2019/20: 

Wszyscy pracownicy zakładu ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora 

5.  Opiekunowie roczników: 

• I rok I st – mgr Jan Salamon 

• II rok I st – dr Renata Błyszczuk 

• III rok I st – dr Beata Nowak 

• I rok II st – dr Wiesław Wojtanowski 

• II rok II st – dr Marcin Krawczyk 

• I rok II st SN – mgr Ryszard Mróz 

6. Opiekun praktyk: I rok – psychopedagogiczna, II rok – dydaktyczna, 

I rok – korekcyjna, III rok – instruktorska - mgr Jan Salamon 

7. Realizacja procesu dydaktycznego zgodnie z Regulaminem Studiów 

 

* dotyczy jedynie studiów pierwszego stopnia 


