
 
 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

z dnia 4 czerwca 2020 roku 
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020  

 
 
 
 
 
Na podstawie zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego Nr 50/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy 

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, oraz zarządzenia Rektora nr 

24/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego, zmienionego 

zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 

54/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz 

organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów zarządza się co następuje.   

 

§ 1 

Wszystkie zajęcia przewidziane planem studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe 

i Bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej, realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/2020 będą do końca semestru realizowane przy użyciu technologii informatycznych 

poza terenem Uczelni.  

§ 2 

W okresie od 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Dziekanat Wydziału Nauk 

o Bezpieczeństwie nie obsługuje  studentów, Pracowników i innych interesariuszy w sposób 

bezpośredni.  

§ 3 

Zaleca się wykorzystywanie technologii informatycznych (poczta mailowa, kontakt 

telefoniczny) od pon.-pt. w godzinach od 8.00-14.00 w każdym przypadku gdy kontakt 

bezpośredni nie jest konieczny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

możliwość kontaktu bezpośredniego w Dziekanacie Wydziału tylko po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z pracownikiem Dziekanatu.   

 



 

§ 4 

Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne w semestrze letnim rozpoczyna się od dnia 15 

czerwca 2020 r. i będzie trwała do dnia 30 czerwca 2020 r.  

 

§ 5 

Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne w semestrze letnim rozpoczyna się od dnia 3 lipca 

2020 r. i będzie trwała do dnia 26 lipca 2020 r.  

 

§ 6 

Egzaminy dyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej będą się 

odbywały w terminach: 

 od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 26 lipca 2020 r., 

 od dnia 7 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.   

 

§ 7 

Zarządzenie obowiązuje do końca roku akademickiego 2019/2020.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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