
Zarzqdzenie 

Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Nr 19/2015 

z dnia 25 maja 2015 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminow i trybu 
zaiiczania semestru i roku studiow 

N a podstawie § 8 ust. 5 oraz § 21 ust. 4 Regulaminu Studiow Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zarz^dza si?, co nast?puje: 

§ 1 
Rok akademicki 2015/2016 rozpoczyna si? 1 pazdziemika 2015 r. i koriczy 30 wrzesnia 
2016 r. 

§ 2 
1. Zaj?cia dydaktyczne w semestrze zimowym dla studentow studiow stacjonamych trwaj^. 

od 1 pazdziemika 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 
2. Sesja egzaminacyjna dla studentow studiow stacjonamych w semestrze zimowym 

rozpoczyna si? 1 lutego 2016 r. i konczy si? 14 lutego 2016 r., a sesja poprawkowa trwa 
od 22 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r. 

§ 3 
1. Zaj?cia dydaktyczne w semestrze letnim dla studentow studiow stacjonamych trwajq. od 

22 lutego 2016 r. do 12 czerwca2016 r. 
2. Sesja egzaminacyjna dla studentow studi6w stacjonamych w semestrze letnim rozpoczyna 

si? 13 czerwca 2016 r. i konczy si? 30 czerwca 2016 r., a sesja egzaminacyjna 
poprawkowa trwa od 5 wrzesnia 2016 r. do 30 wrzesnia 2016 r. 

§4 
1. Terminy zjazdow dla studentow studiow niestacjonamych w semestrze zimowym i letnim 

okresla zalq.cznik do zarz^dzenia. 
2. Terminy zjazdow dla studentow studiow niestacjonamych Wydzialu Zamiejscowego 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach zostan^ 
okreslone w odr?bnym zarz^dzeniu. 

3. Sesja egzaminacyjna dla studentow studiow niestacjonamych w semestrze zimowym 
rozpoczyna si? 5 lutego 2016 r. i konczy si? 28 lutego 2016 r., a sesja egzaminacyjna 
poprawkowa trwa do 13 marca 2016 r. 

4. Sesja egzaminacyjna dla studentow studiow niestacjonamych w semestrze letnim 
rozpoczyna si? 25 czerwca 2016 r. i koriczy si? 24 lipca 2016 r., a sesja egzaminacyjna 
poprawkowa trwa od 2 wrzesnia 2016 r. do 28 wrzesnia 2016 r. 

§5 
1. Przerwa mi?dzysemestralna na studiach stacjonamych trwa od 15 lutego 2016 r. do 21 

lutego 2016 r. 
2. Wakacje letnie dla studentow studiow stacjonamych rozpoczynajq. si? 1 Iipca2016 r. 



3. Wakacje letnie dla studentow studiow niestacjonamych rozpoczynaj^ si? 1 sierpnia 
2016 r. 

4. W roku akademickim 2015/2016 ustala si? dla studentow studiow stacjonamych 
nast?pujq.ce dni wolne od zaj?c: 

1) 1 listopada2015r.; 
2) 11 listopada2015r.; 
3) 23 gmdnia 2015 r. - 6 stycznia 2016 r.; 
4) 24-29 marca 2016 r.; 
5) 1-3 maja 2016 r.; 
6) 26 maja 2016 r. 

§ 6 
1. Karty okresowych osiqgni?c, po przediozeniu indeksu i kserokopii dowodow stosownych 

optat, b?d^ wydawane studentom w semestrze zimowym od 12 stycznia 2016 r., a w 
semestrze letnim od 10 maja 2016 r., we wlasciwym dziekanacie. 

2. W przypadku karty gtownej obowi^ek przedlozenia dowodow oplat nie dotyczy 
studentow, ktorzy na dzien 31 gmdnia w semestrze zimowym, a w semestrze letnim na 30 
kwietnia, posiadali uregulowane wpisowe (jesli jest wymagane) i czesne za caly semestr 
studiow. 

3. Karty poprawkowe, karty na wpis warunkowy krotkoterminowy, karty na powtarzanie 
przedmiotu, na przedmioty studiowane awansem oraz na przedmioty stanowi^ce roznice 
programowe b?d^ wydawane po przediozeniu dowodu stosownych oplat. 

4. Pracownik dziekanatu wydaj^cy studentowi kart? okresowych osiq^ni?c obowi^any jest 
odnotowac na karcie dat? jej wydania. Pod dat^ umieszcza si? czytelny podpis 
pracownika wydaj^cego kart?. 

5. Wazne s^ tylko karty okresowych o s i ^ n i ? c opiecz?towane o k r ^ l ^ piecz^tk^ Uczelni 
i zawieraj^ce dat? wydania karty odnotowan^zgodnie z ust. 2. 

6. Przepisy ust. 2 i ust. 3 stosuje si? rdwniez do kart poprawkowych. 
7. Jezeli rada wydzialu nalozy na studentow obowi^zek skladania deklaracji wyboru 

przedmiotow, student zobowi^any jest do ziozenia w dziekanacie deklaracji w terminie 
wyznaczonym przez dziekana. 

§7 
1. Do wniosku o przesuni?cie terminu egzaminu (zaliczenia) nalezy dot^czyc kserokopi? 

dowodu wniesienia wymaganej oplaty. 
2. Wniosek o przesuni?cie terminu egzaminu (zaliczenia) bez dol^czonego dowodu 

wniesienia wymaganej oplaty pozostawia si? bez rozpoznania. 

§ 8 
1. Dla przeprowadzenia pisemnego zaliczenia z przedmiotu, ktory nie konczy si? egzaminem 

oraz egzaminu w formie pisemnej prowadz^cy przedmiot lub egzaminator pobiera 
z dziekanatu opiecz?towany piecz^tk^ uczelni papier. 

2. Zaliczenie przedmiotu, kt6ry nie konczy si? egzaminem moze nast?powac rowniez 
w terminach sesji. Terminy te nie mog^byc w tym przypadku przekraczane. 

3. Jesli egzamin (zaliczenie) ma form? pisemn^ egzaminator (prowadzq.cy przedmiot) 
podaje najpozniej w dniu egzaminu (zaliczenia) dat? i miejsce ogloszenia wynikow. 

4. Ogloszenie wynikow nie moze nast^ic pozniej niz 7 dni od dnia egzaminu. 
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5. Prowadz^cy przedmiot lub egzaminator skladaj^ w dziekanacie wypeinione i podpisane 
protokofy egzaminacyjne wraz z wpisanymi ocenami. 

6. Wszystkie zaliczenia z przedmiotow, ktore nie konczq. si? egzaminem oraz egzaminy 
musz^byc wpisywane z ocen^. 

7. W uzasadnionych przypadkach dziekan moze dokonac przesuni?cia dla c ^ c h lat studiow 
terminow zaliczeri lub egzaminow poza terminy okreslone niniejszym zarz^dzeniem. 

1. Z zastrzezeniem ust. 4, studentowi zalicza si? semestr, jesli uzyskal zaliczenie wszystkich 
obowi^uj^cych przedmiotow/modulow przewidzianych planem studiow i 
harmonogramem zaj?c, uzyskal wymagan^ liczb? punktow E C T S oraz zlozyt indeks i 
karty okresowych o s i ^ n i ? c z kompletem wymaganych wpisow najpozniej w 14 dni od 
zakoriczenia sesji poprawkowej. 

2. Zaliczenie dwoch kolejno nast?puj^cych po sobie semestrow w tym samym roku 
akademickim jest rownoznaczne z zaliczeniem roku studiow. 

3. Studenta, ktory zaliczyl semestr (rok studiow), wpisuje si? na kolejny semestr (rok 
studiow) po zlozeniu w dziekanacie wlasciwego wydzialu dowodow uiszczenia 
stosownych oplat. Warunkiem wpisania na kolejny rok studiow jest ponadto dopelnienie 
przez studenta obowi^zku zwrotu k s i ^ e k \\'ypozyczonych z Biblioteki Krakowskiej 
Akademii i innych bibliotek, potwierdzone odpowiednimi wpisami w indeksie. 

4. Zaliczenie semestru (roku studiow) oraz wpisanie na kolejny semestr (rok studiow) 
odnotowuje si? w dokumentacji przebiegu studiow studenta, w tym zwlaszcza w indeksie. 

§ 9 

10 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziemika 2015 r. 
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Zai^cznik do zarz^dzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 25 maja 
2015 r., Nr 19/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminow i trybu 
zaiiczania semestru i roku studiow. 

Terminy zjazdow dla studentow studiow niestacjonamych w semestrze 
zimowym i letnim roku akademickiego 2015/2016 studiujqcych w Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

- wszystkich kierunkow z naborow 2015 luty, 2014 pazdziernik i wczesniejszych 
- wszystkich kierunkow i rocznik6w Wydzialu Zdrowia i Nauk Medycznych 

Semestr zimowy 

Tura I Tura II 
1. 25, 26, 27.09.2015 r ** 25, 26, 27.09.2015 r. ** 
2. 2,3,4.10.20I5r. 9, 10, 11.10.2015 r. 
3. 16, 17.18.10.2015 r. 
4. 6,7,8. 11.2015 r. 

23,24, 25.10.2015 r. 
13, 14, 15.11.2015 r. 
27, 28, 29.11.2015 r. 
11, !2, 13.12.2015 r. 
8, 9, 10.01.2016 r. 

5. 20, 21, 22.11.2015 r. 
6. 4, 5, 6.12.2015 r. 
7. 18, 19, 20.12.2015 r. 
8. 15, 16, 17.01.2016 r. 
9. 29, 30, 31.01.2016 r. 
W. 12,13,14.02.2016 r. * 

22, 23,24.01.2016r. 
5, 6, 7.02.2016 r. 
19, 20, 21.02.2016 r.* 

Sesja egzaminacyjna 5.02. - 28.02.2016 r. 
Sesja egzaminacyjna poprawkowa do 13.03.2016 r. 

Semestr letni 

Tura I Tura II 
1. 26, 27, 28.02.2016 r.* 
2. II, 12, 13.03.2016 r. 
3. 1,2, 3.04.2016 r. 
4. 15, 16, 17.04.2016 r. 
5. 6, 7, 8.05.2016 r. 
6. 20, 21, 22.05.2016 r. 
7. 3, 4, 5.06.2016 r. 
8. 17, 18, 19.06.2016 r. 
9. I, 2, 3.07.2016 r. 
10. 15,16,17. 07. 2016 r.** 

4, 5, 6.03.2016 r. * 
18, 19, 20.03.2016 r. 
8, 9, 10.04.2016 r. 
22,23, 24.04.2016 r. 
13, 14, 15.05.2016 r. 
27, 28, 29.05.2016 r. 
10, II, 12.06.2016r. 
24, 25, 26.06.2016 r. 
8, 9, 10.07.2016 r. 
15,16,17. 07. 2016 r.** 

Sesja egzaminacyjna 1.07.-24.07.2016 r. 
Sesja egzaminacyjna poprawkowa 2.09. - 28.09.2016 r. 



- dla pozostalych kierunkow z naboru 2015 pazdziernik 

Semestr zimowy 

Tura I Tura II 
1. 3, 4.10. 2015 r. 10, 11.10.2015r. 
2. 17.18.10.2015 r. 24, 25.10.2015 r. 
3. 7,8. 11.2015 r. 14, 15.11.2015r. 
4. 21, 22.11.2015 r. 28, 29.11.2015 r. 
5. 5, 6.12.2015 r. 12, 13.12.2015 r. 
6. 19, 20.12.2015 r. 9, 10.01.2016 r. 
7. 16, 17.01.2016r. 23,24.01.2016r. 
8. 30,31.01.2016r. 6, 7.02.2016 r. 
9. 13,14.02.2016 r. * 20,21.02.2016 r. * 

Sesja egzaminacyjna 6.02. - 28.02.2016 r. 
Sesja egzaminacyjna poprawkowa do 13.03.2016 r. 

Semestr letni 

Tura I Tura II 
1. 27, 28.02.2016 r. 5, 6.03.2016 r. 
2. 12, 13.03.2016 r. 19, 20.03.2016 r. 
3. 2, 3.04.2016 r. 9, 10.04.2016 r. 
4. 16, 17.04.2016 r. 23, 24.04.2016 r. 
5. 7, 8.05.2016 r. 14, 15.05.2016 r. 
6. 21, 22.05.2016 r. 28, 29.05.2016 r. 
7. 4, 5.06.2016 r. 11, 12.06.2016 r. 
8. 18, 19.06.2016 r. 25, 26.06.2016 r. 
9. 2,3.07.2016 r. * 2,3.07.2016 r. * 

Sesja egzaminacyjna 25.06. - 17.07.2016 r. 
Sesja egzaminacyjna poprawkowa 2.09.-28.09.2016 r. 

** - w tym terminie zaj^cia realizowane tylko dla kierunkow, ktore maĵ  10 i wi?cej zjazdow w semestrze 
* - w tym terminie zaj?cia realizowane SJI tylko dla kierunkow, kt6re maĵ  9 i wiecej zjazdow w semestrze 

TURA I TURA II 

Administracja I (8 zjazdow) Administracja III (8 zjazdow) 
Administracja II stopieri I4/p (8 zjazd6w) Bezpieczeristwo narodowe II (10 zjazdow) 
Administracja 11 stopieri l4iL (8 zjazdow) Bezpieczeristwo narodowe III (10 zjazddw) 
Administracja II stopieri 15/L (8 zjazdow) Bezpieczeristwo narodowe 1 15/L (8 zjazdow) 
Administracja 11 stopieri 15/p (8 zjazdow) Bezpieczeristwo narodowe 11 stopieri 15/p (8 zjazdow) 
Bezpieczeristwo narodowe I (8 zjazdow) Bezpieczeristwo narodowe II stopieri 14/L (8 zjazdow) 
Bezpieczenstwo narodowe II stopieri 14/p (9 zjazdow) Bezpieczeristwo wewn^trzne 11(10 zjazdow) 
Bezpieczeristwo narodowe II stopieri 15/L (9 zjazdow) Bezpieczeristwo wewn^trzne III (10 zjazdow) 
Bezpieczeristwo wewn^trzne I (8 zjazdow) Stosunki mi^dzynarodowe II (8 zjazdow) 
Stosunki mi?dzynarodowe I (8 zjazdow) Stosunki mi^dzynarodowe III (8 zjazdow) 
Stosunki mi?dzynarodowe II stopieri 15/L (8 zjazdow) Stosunki mi?dzynarodowe II stopieri 15/p (8 
Stosunki mi^dzynarodowe II stopieri 14/p (8 zjazdow) 
zjazdow) Stosunki mi?dzynarodowe II stopieri 14/L (8 zjazdow) 
Turystyka i rekreacja 1 (8 zjazdow) Pedagogika 11 (10 zjazdow) 
Filologia angielska I (8 zjazdow) Pedagogika Hi (10 zjazdow) 
Psychologia I (8 zjazdow) Pedagogika 11 stopieri 15/p (8 zjazd6w) 
Psychologia IV (10 zjazdow) Pedagogika II stopieri 14/L (10 zjazdow) 
Psychologia V{10 zjazdow) Dziennikarstwo II (9 zjazdow) 
Pedagogika I (9 zjazdow) Dziennikarstwo III (9 zjazd6w) 
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Pedagogika II stopieri 14/p (8 2jazd6w) 
Pedagogika I! stopieri 15/L (8 zjazddw) 
Zarz^dzanie I (9 zjazdow) 
Zarz^dzanie II stopieri 14/p (9 zjazd6w) 
Zarz^dzanie II stopieri 15/L (9 zjazdow) 
Finanse i rachunkowosc 1 (9 zjazdow) 
Gospodarka przestrzenna l ( 8 z j a z d 6 w ) 
Dziennikarstwo 1 (8 zjazdow) 
Organizacjaprodukcji tv i filmowej I (8 zjazdow) 
Dziennikarstwo II stopieri 15/L (7 zjazdow) 
Dziennikarstwo II stopieri 15/p (7 zjazdow) 
Informatyka i ekonometria I (9 zjazdow) 
Prawo I (8 zjazdow) 
Prawo V (8 zjazdow) 
Ratownictwo medyczne I (!4 zjazdow) 
Kosmetologia I (10 zjazdow) 
Fizjoterapia 1(10 zjazdow) 
Dietetyka I (10 zjazdow) 

Piel^gniarstwo studia i l stopnia 14/p I (9 zjazdow) 

Organizacja produkcji tv i filmowej III (9 zjazdow 
Prawo II (8 zjazdow) 
Prawo III (9 zjazdow) 
Prawo IV (9 zjazdow) 
Zarzqdzanie II (9 zjazdow) 
Zarz^dzanie III (9 zjazdow) 
Zarz^dzanie II stopieri 15/p (8 zjazddw) 
Zarzq,dzanie II stopieri 14^ (9 zjazdow) 
Finanse i rachunkowosc II (8 zjazd6w) 
Finanse i rachunkowosc III (8 zjazdow) 
Informatyka i ekonometria II (8 zjazdow) 
Informatyka i ekonometria 111 (8 zjazdow) 
Gospodarka przestrzenna III (8 zjazdow) 
Gospodarka przestrzenna IV (8 zjazdow) 
Piel?gniarstwo studia II stopnia 15/p 1 (10 zjazdow) 
Psychologia II (10 zjazdow) 
Psychologia III (10 zjazdow) 
Kosmetologia III (10 zjazdow) 
Ratownictwo medyczne II (14 zjazdow) 
Ratownictwo medyczne III (13 zjazdow) 
Fizjoterapia II (12 zjazdow) 
Fizjoterapia III (12 zjazdow) 
Dietetyka II (11 zjazd6w) 
Dietetyka III (11 zjazd6w) 


