
Organizacja roku akademickiego 2020/2021
dla studiów doktoranckich

Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Zgodnie z zarządzeniem Nr 65/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia z dnia 30 czerwca
2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 ustala się następującą organizację roku
akademickiego dla studiów doktoranckich:

51. Rok akademicki 2020/2021 dla studentów stacjonarnych studiów doktoranckich trwa
1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

OKRES ZAJĘÓ DYDAKTYCZNYCH SEMESTRUZIMOWEGO
trwa od 5.10.20 (pn) + 1.02.21 (pn):

- zajęcia odbywają się według poniedziałkowego21'12'2020 (pn) rozkładu zajęć (tydzień nieparzysty)
. - zajęcia odbywają się według środowego rozkładu22122020 (Wt) zajęć (tydzień parzysty)

23.12.2020 (śr) + 3.01.2021 (nd) - wakacje zimowe
- zajęcia odbywają się według środowego rozkładu01022021 (pn) zajęć, (tydzień parzysty)

02.02.2021 (wt) + 11.02.2021 (cz) - zimowa sesja egzaminacyjna
12.02.2021 (pt) + 17.02.2021 (śr) - zimowa sesja poprawkowa
19022021 (cz) - ostateczny termin złozenia w sekretarracre studiow

sprawozdań semestralnych

OKRES ZAJĘÓ DYDAKTYCZNYCH SEMESTRU LETNIEGO
trwa od 22.02.21 (pn) -:- 16.06.21 (śr):

02.04.2021 (pt) + 06.04.2021 (wt) - wakacje wiosenne
- dzień woln od za” 0 Studencka Wiosna20.05.2021 (cz) Kulturalna; Ję (

.. - dzień woln od za” ć Studencka Wiosna21.05.2021 (pt) Kulturaha)
y ię (

02.06.2021 (śr) - zajęc1a odbywają się według piątkowego rozkładu
zajęc (tydznen parzysty

04.06.2021 (pt) - dzień wolny od zajęć;

14.06.2021 (pn) - zajęC|a odbywają się'według pomedzrałkowego
rozkładu zajęc (tydz1en nieparzysty)

15.06.2021 (wt) - zajęc1a odbywają się'według czwartkowego
rozkładu zajęc (tdeien nieparzysty)

16.06.2021 (śr) - zajęCia odbywają śię według piątkowego rozkładu
zajęc (tyd21en nieparzysty)

17.06.2021 (cz) + 04.07.2021 (nd) - letnia sesja egzaminacyjna
05.07.2021 (pn) + 31.08.2021 (wt) - wakacje letnie
01.09.2021 (śr) + 14.09.2501 (wt) -jesienna sesja poprawkowa

- ostateczny termin złożenia w sekretariacie studiów
17.09.2021 (śr) kart okresowych osiągnięć doktoranta oraz

sprawozdań rocznych i indeksów

18.09.2021 (śr) + 30.09.2021 (cz) 52:52; rejestracji
i podejmowania indywidualnych

52. Zajęcia dydaktyczne realizowane w sposób zdalny odbywają się zgodnie
z rozkładem zajęć wterminach określonychwś l.
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