
 

 1 

 

 

Zarządzenie nr 6/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 
 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), § 13 ust. 3 

Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

przyjętego uchwałą Senatu WSIiZ nr 10/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., 

zarządzam, co następuje: 

     

 § 1 

 

1. Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku, a 
kończy 30 września 2023 roku.  

2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: semestr zimowy i semestr 
letni.  

 

§ 2 

 

1. Organizację roku akademickiego 2022/2023 określa załącznik nr 1 do 
zarządzenia.  

 

§ 3 

 

1. Ostatecznym terminem uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów 
w semestrze zimowym jest 6 marca 2023 r., a w semestrze letnim - 30 

września 2023 r.  

2. Ostatecznym terminem uzyskania zaliczenia studenckich praktyk 

zawodowych objętych planem studiów w semestrze zimowym jest 6 marca 

2023 r., a w semestrze letnim - 30 września 2023 r.  

3. Okres od 17 września 2023 roku do 30 września 2023 roku przeznacza 
się na załatwienie spraw organizacyjnych, związanych z zakończeniem 

roku akademickiego 2022/2023  

i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.  

 

§ 4 

 

1. Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w godzinach: 

 na studiach stacjonarnych od poniedziałku do piątku między 8:00 a 

20:15  

 na studiach niestacjonarnych w piątki między 8:00 a 20:15, w soboty 

między 8:00 a 20:15 oraz w niedziele między 8:00 a 20:15. 

 

§ 5 

 

1. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się zgodnie z ramowymi 
harmonogramami zjazdów, stanowiącymi załączniki 2a-2i do zarządzenia.  

2. Dopuszcza się możliwość zmiany ramowych harmonogramów zjazdów w 

porozumieniu  
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z właściwym organem samorządu studenckiego, zachowując pełną 

realizację planu i programu studiów.  

 

 

 

 

§ 6 

 

1. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

kształcenia i dydaktyki.  

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Działowi Planowania i Organizacji 
Studiów.  

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

REKTOR 

WYŻSZEJ SZKOŁY INŻYNIERII I ZDROWIA W 

WARSZAWIE 

 

 

dr n. chem. Sebastian Grzyb 

 

 

Załączniki do zarządzenia: 

 

Załącznik nr 1- Organizacja roku akademickiego 2022/2023 

Załącznik nr 2a – Harmonogram zjazdów na studiach I stopnia na kierunku 

kosmetologia 

Załącznik nr 2b – Harmonogram zjazdów na studiach II stopnia na kierunku 

kosmetologia 

Załącznik nr 2c – Harmonogram zjazdów na studiach I stopnia na kierunku 

chemia kosmetyczna 

Załącznik nr 2d – Harmonogram zjazdów na studiach II stopnia na kierunku 

technologia kosmetyku  

Załącznik nr 2e – Harmonogram zjazdów na studiach I stopnia na kierunku 

chemia ogólna 

Załącznik nr 2f – Harmonogram zjazdów na studiach I stopnia na kierunku 

chemia żywności 

Załącznik nr 2g – Harmonogram zjazdów na studiach I stopnia na kierunku 

dietetyka 

Załącznik nr 2h – Harmonogram zjazdów na studiach II stopnia na kierunku 

dietetyka  

Załącznik nr 2i – Harmonogram zjazdów na studiach I stopnia na kierunku 

inżynieria ochrony zdrowia i promocja 

 

 


