
Zarządzenie 
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, terminów i trybu 
zaliczania semestru i roku studiów 

 
 

Na podstawie § 8 ust. 5 oraz § 21 ust. 4 Regulaminu Studiów Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Rok akademicki 2015/2016 rozpoczyna się 1 października 2015 r. i kończy 30 września 
2016 r. 

§ 2 
1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym dla studentów studiów stacjonarnych trwają 

od 1 października 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.  
2. Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym 

rozpoczyna się 1 lutego 2016 r. i kończy się 14 lutego 2016 r., a sesja poprawkowa trwa 
od 22 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r. 

§ 3 
1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim dla studentów studiów stacjonarnych trwają od 

22 lutego 2016 r. do 12 czerwca 2016 r. 
2. Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze letnim rozpoczyna 

się 13 czerwca 2016 r. i kończy się 30 czerwca 2016 r., a sesja egzaminacyjna 
poprawkowa trwa od 5 września 2016 r. do 30 września 2016 r. 

§ 4 
1. Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym i letnim 

określa załącznik do zarządzenia. 
2. Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Zamiejscowego 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach zostaną 
określone w odrębnym zarządzeniu. 

3. Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 
rozpoczyna się 5 lutego 2016 r. i kończy się 28 lutego 2016 r., a sesja egzaminacyjna 
poprawkowa trwa do 13 marca 2016 r. 

4. Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 
rozpoczyna się 25 czerwca 2016 r. i kończy się 24 lipca 2016 r., a sesja egzaminacyjna 
poprawkowa  trwa od 2 września 2016 r. do 30 września 2016 r. 

§ 5 
1. Przerwa międzysemestralna na studiach stacjonarnych trwa od 15 lutego 2016 r. do 21 

lutego 2016 r. 
2. Wakacje letnie dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynają się 1 lipca 2016 r. 
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3. Wakacje letnie dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynają się 1 sierpnia 
2016 r. 

4. W roku akademickim 2015/2016 ustala się dla studentów studiów stacjonarnych 
następujące dni wolne od zajęć: 

1) 1 listopada 2015 r.; 
2) 11 listopada 2015 r.; 
3) 23 grudnia 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 osiągnięć, po przedłożeniu indeksu i kserokopii dowodów stosownych 

opłat, będą wydawane studentom w semestrze zimowym od 12 stycznia 2016  r., a w 
semestrze letnim od  10 maja 2016 r., we właściwym dziekanacie. 

2. W przypadku karty głównej obowiązek przedłożenia dowodów opłat nie dotyczy 
studentów, którzy na dzień 31 grudnia w semestrze zimowym, a w semestrze letnim na 30 
kwietnia, posiadali uregulowane wpisowe (jeśli jest wymagane) i czesne za cały semestr 
studiów. 

3. Karty poprawkowe, karty na wpis warunkowy krótkoterminowy, karty na powtarzanie 
przedmiotu, na przedmioty studiowane awansem oraz na przedmioty stanowiące różnice 
programowe będą wydawane po przedłożeniu dowodu stosownych opłat. 

4. Pracownik dziekanatu wydający studentowi kartę okresowych osiągnięć obowiązany jest 
odnotować na karcie datę jej wydania. Pod datą umieszcza się czytelny podpis 
pracownika wydającego kartę. 

5. Ważne są tylko karty okresowych osiągnięć opieczętowane okrągłą pieczątką Uczelni                   
i zawierające datę wydania karty odnotowaną zgodnie z ust. 2. 

6. Przepisy ust. 2 i ust. 3 stosuje się również do kart poprawkowych.  
7. Jeżeli rada wydziału nałoży na studentów obowiązek składania deklaracji wyboru 

przedmiotów, student  zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie deklaracji w terminie 
wyznaczonym przez dziekana. 

§ 7 
1. Do wniosku o przesunięcie terminu egzaminu (zaliczenia) należy dołączyć kserokopię 

dowodu wniesienia wymaganej opłaty. 
2. Wniosek o przesunięcie terminu egzaminu (zaliczenia) bez dołączonego dowodu 

wniesienia wymaganej opłaty pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 8 
1. Dla przeprowadzenia pisemnego zaliczenia z przedmiotu, który nie kończy się egzaminem 

oraz egzaminu w formie pisemnej prowadzący przedmiot lub egzaminator pobiera 
z dziekanatu opieczętowany pieczątką uczelni papier.  

2. Zaliczenie przedmiotu, który nie kończy się egzaminem może następować również 
w terminach sesji. Terminy te nie mogą być w tym przypadku przekraczane. 

3. Jeśli egzamin (zaliczenie) ma formę pisemną, egzaminator (prowadzący przedmiot) 
podaje najpóźniej w dniu egzaminu (zaliczenia) datę i miejsce ogłoszenia wyników. 

4. Ogłoszenie wyników nie może nastąpić później niż 7 dni od dnia egzaminu.  
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5. Prowadzący przedmiot lub egzaminator składają w dziekanacie wypełnione i podpisane 
protokoły egzaminacyjne wraz z wpisanymi ocenami.  

6. Wszystkie zaliczenia z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem oraz egzaminy 
muszą być wpisywane z oceną. 

7. W uzasadnionych przypadkach dziekan może dokonać przesunięcia dla całych lat studiów 
terminów zaliczeń lub egzaminów poza terminy określone niniejszym zarządzeniem. 

§ 9 
1. Z zastrzeżeniem ust. 4, studentowi zalicza się semestr, jeśli uzyskał zaliczenie wszystkich 

obowiązujących przedmiotów/modułów przewidzianych planem studiów i 
harmonogramem zajęć, uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS oraz złożył indeks i 
karty okresowych osiągnięć z kompletem wymaganych wpisów najpóźniej w 14 dni od 
zakończenia sesji poprawkowej. 

2. Zaliczenie dwóch kolejno następujących po sobie semestrów w tym samym roku 
akademickim jest równoznaczne z zaliczeniem roku studiów. 

3. Studenta, który zaliczył semestr (rok studiów), wpisuje się na kolejny semestr (rok 
studiów) po złożeniu w dziekanacie właściwego wydziału dowodów uiszczenia 
stosownych opłat. Warunkiem wpisania na kolejny rok studiów jest ponadto dopełnienie 
przez studenta obowiązku zwrotu książek wypożyczonych z Biblioteki Krakowskiej 
Akademii i innych bibliotek, potwierdzone odpowiednimi wpisami w indeksie. 

4. Zaliczenie semestru (roku studiów) oraz wpisanie na kolejny semestr (rok studiów)  
odnotowuje się w dokumentacji przebiegu studiów studenta, w tym zwłaszcza w indeksie.  

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.  

 
Rektor 

Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

prof. zw. dr hab. Jerzy Malec 
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Załącznik do zarządzenia 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, terminów i trybu 
zaliczania semestru i roku studiów. 
 

 
Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze  

 zimowym i letnim roku akademickiego 2015/2016 studiujących w Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

 
- wszystkich kierunków z naborów  2015 luty, 2014 październik i wcześniejszych  
- wszystkich kierunków i roczników Wydziału 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. 2015 r.       9, 10, 11.10.2015 r.              
3. 16, 17.18.10.2015 r.         23, 24, 25.10.2015 r.        
4. 6, 7, 8. 11.2015 r. 13, 14, 15.11.2015 r.  
5. 20, 21, 22.11.2015 r. 27, 28, 29.11.2015 r. 
6. 4, 5, 6.12.2015 r. 11, 12, 13.12.2015 r.  
7. 18, 19, 20.12.2015 r. 8, 9, 10.01.2016 r.  
8. 15, 16, 17.01.2016 r. 22, 23, 24.01.2016r. 
9. 29, 30, 31.01.2016 r. 5, 6, 7.02.2016 r.   
10. 12, 13, 14.02.2016 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.*     4, 5, 6.03.2016 r.  * 
2. 11, 12, 13.03.2016 r.            18, 19, 20.03.2016 r. 
3. 1, 2, 3.04.2016 r. 8, 9, 10.04.2016 r. 
4. 15, 16, 17.04.2016 r. 22, 23, 24.04.2016 r.  
5. 6, 7, 8.05.2016 r. 13, 14, 15.05.2016 r.  
6. 20, 21, 22.05.2016 r. 27, 28, 29.05.2016 r. 
7. 3, 4, 5.06.2016 r. 10, 11, 12.06.2016 r.  
8. 17, 18, 19.06.2016 r. 24, 25, 26.06.2016 r. 
9. 1, 2, 3.07.2016 r. 8, 9, 10.07.2016 r.           
10. 15, 16, 17. 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. 
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- dla pozostałych kierunków z naboru 2015 październik    

Semestr zimowy 
 

Tura I  Tura II 
1. 3, 4.10. 2015 r.      10, 11.10.2015 r.              
2. 17.18.10.2015 r.        24, 25.10.2015 r.        
3. 7, 8. 11.2015 r. 14, 15.11.2015 r.  
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, 17.01.2016 r. 23, 24.01.2016r. 
8. 30, 31.01.2016 r. 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 zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 10 i więcej zjazdów w semestrze  
*   - w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają  9 i więcej zjazdów w semestrze  
 

 
TURA I 

 
TURA II 

 
Administracja I (8 zjazdów) 
Administracja II stopień 14/p (8 zjazdów)  
Administracja II stopień 14/L  (8 zjazdów) 
Administracja II stopień 15/L  (8 zjazdów) 
Administracja II stopień 15/p (8 zjazdów)  
Bezpieczeństwo narodowe I (8 zjazdów) 
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 14/p (9 zjazdów) 
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 15/L (9 zjazdów) 
Bezpieczeństwo wewnętrzne I (8 zjazdów) 
Stosunki międzynarodowe I  (8 zjazdów) 
Stosunki międzynarodowe II stopień 15/L (8 zjazdów) 
Stosunki międzynarodowe  II stopień 14/p (8 
zjazdów) 
Turystyka i rekreacja I  (8 zjazdów) 
Filologia angielska  I  (8 zjazdów) 
Psychologia I (8 zjazdów) 
Psychologia IV (10 zjazdów) 
Psychologia V(10 zjazdów) 
Pedagogika I (9 zjazdów) 

Administracja III (8 zjazdów) 
Bezpieczeństwo narodowe II (10 zjazdów) 
Bezpieczeństwo narodowe III (10 zjazdów) 
Bezpieczeństwo narodowe I 15/L (8 zjazdów) 
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 15/p (8 zjazdów) 
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 14/L (8 zjazdów) 
Bezpieczeństwo wewnętrzne II (10 zjazdów) 
Bezpieczeństwo wewnętrzne III (10 zjazdów) 
Stosunki międzynarodowe II  (8 zjazdów) 
Stosunki międzynarodowe III (8 zjazdów)  
Stosunki międzynarodowe  II stopień 15/p (8 
zjazdów) 
Stosunki międzynarodowe II stopień 14/L (8 zjazdów) 
Pedagogika II (10 zjazdów) 
Pedagogika III (10 zjazdów) 
Pedagogika II stopień 15/p (8 zjazdów) 
Pedagogika  II stopień 14/L (10 zjazdów) 
Dziennikarstwo II  (9 zjazdów) 
Dziennikarstwo III  (9 zjazdów) 
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Pedagogika II stopień 14/p (8 zjazdów) 
Pedagogika II stopień 15/L (8 zjazdów) 
Zarządzanie I  (9 zjazdów) 
Zarządzanie II stopień 14/p (9 zjazdów) 
Zarządzanie II stopień 15/L (9 zjazdów) 
Finanse i  rachunkowość  I (9 zjazdów) 
Gospodarka przestrzenna  I (8 zjazdów) 
Dziennikarstwo I  (8 zjazdów) 
Organizacja produkcji tv i filmowej  I  (8 zjazdów) 
Dziennikarstwo II stopień 15/L (7 zjazdów) 
Dziennikarstwo II stopień 15/p (7 zjazdów) 
Informatyka i ekonometria I (9 zjazdów) 
Prawo I  (8 zjazdów) 
Prawo V (8 zjazdów) 
Ratownictwo medyczne I (14 zjazdów) 
Kosmetologia  I (10 zjazdów) 
Fizjoterapia I (10 zjazdów) 
Dietetyka I (10 zjazdów) 
Pielęgniarstwo studia II stopnia 14/p I (9 zjazdów) 

 

Organizacja produkcji tv i filmowej  III (9 zjazdów 
Prawo II (8 zjazdów) 
Prawo III (9 zjazdów) 
Prawo IV  (9 zjazdów) 
Zarządzanie II (9 zjazdów) 
Zarządzanie III (9 zjazdów) 
Zarządzanie II stopień 15/p (8 zjazdów) 
Zarządzanie II stopień 14/L (9 zjazdów) 
Finanse i rachunkowość II (8 zjazdów) 
Finanse i rachunkowość III (8 zjazdów) 
Informatyka i ekonometria II (8 zjazdów) 
Informatyka i ekonometria III (8 zjazdów) 
Gospodarka przestrzenna III (8 zjazdów) 
Gospodarka przestrzenna IV (8 zjazdów) 
Pielęgniarstwo studia II stopnia 15/p I (10 zjazdów) 
Psychologia II (10 zjazdów) 
Psychologia III (10 zjazdów) 
Kosmetologia III (10 zjazdów) 
Ratownictwo medyczne II (14 zjazdów) 
Ratownictwo medyczne III (13 zjazdów) 
Fizjoterapia II (12 zjazdów) 
Fizjoterapia III (12 zjazdów) 
Dietetyka II (11 zjazdów) 
Dietetyka III (11 zjazdów) 
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