
Zarządzenie nr 82/2019/2020 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 6 kwietnia 2020 r.  
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Ignatianum w Krakowie  

 
Na podstawie art. 12 ust 3. pkt  2. Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie oraz §5 ust. 4 Regulaminu 
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii 
Ignatianum w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 44/2018/2019 Senatu Akademickiego 
Akademii Ignatianum w Krakowie, z dnia 28 maja 2019 roku zarządzam, co następuje: 

§1. 
Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r. i trwa do 30 września 2021 r. oraz dzieli 
się na dwa semestry: 

1) semestr zimowy – od 1 października 2020 roku do 28 lutego 2021 roku, 
2) semestr letni – od 1 marca 2021 roku do 30 września 2021 roku. 

§2. 
1. Rektor może ustanowić godziny wolne od zajęć dydaktycznych Akademii Ignatianum w Krakowie 

(godziny rektorskie), wydając stosowny komunikat. 
2. Dziekan, z ważnych powodów związanych z działalnością podlegającego mu wydziału – może 

ustanowić godziny wolne od zajęć dydaktycznych na tym wydziale (godziny dziekańskie), wydając 
stosowny komunikat. 

§3. 
1. Dziekani/kierownicy jednostek międzywydziałowych zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji 

planowanych godzin dydaktycznych.  
2. W realizacji programu i planu studiów, można wykorzystać metody i techniki kształcenia w formie 

bezkontaktowej. 
§4. 

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Samorząd Studencki, zmienić termin 
sesji egzaminacyjnej na danym wydziale, o ile zagwarantowana zostanie realizacja programu i planu 
studiów.  

§5. 
1. Na studiach prowadzonych w formie niestacjonarnej zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie 

cotygodniowych zjazdów, w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez 
właściwych dziekanów. 

2. Na studiach podyplomowych zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie cotygodniowych zjazdów, 
w terminach ustalonych dla poszczególnych studiów podyplomowych przez właściwych dziekanów. 

§6. 
Okres od 21 września 2021 r. do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na załatwianie spraw 
organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku 
akademickiego 2021/2022. 

§7. 
Szczegółową organizację roku akademickiego 2020/2021 określa Kalendarium Akademii Ignatianum w 
Krakowie na rok akademicki 2020/2021 zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                              Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 

Załącznik: Kalendarium Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 
 
Kraków, dnia 6 kwietnia 2020 r.  



Kalendarium Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do 
Zarządzenia nr 82/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 kwietnia.2020 r. 

 
Kalendarium Akademii Ignatianum w Krakowie  

na rok akademicki 2020/2021 
 

Semestr Zimowy 
 

KALENDARIUM OGÓLNE 
 

01.10.2020 r. (czwartek) – początek roku akademickiego 2020/2021 (rozpoczęcie semestru 
zimowego) 

01.10.2020 r. (czwartek) – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych  
02.10.2020 r. (piątek) – uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 (dzień bez 
zajęć dydaktycznych) 
01.11.2020 r. (niedziela) – Uroczystość Wszystkich Świętych 
11.11.2020 r. (środa) - Święto Niepodległości – dzień wolny 
25.11.2020 r. (środa) – Cecyliada - godziny rektorskie (od godz. 15:00) 
23.12.2020 r. (środa) – 03.01.2021 r. (niedziela)- przerwa świąteczna 
06. 01. 2021 r. (środa) – Święto Trzech Króli – dzień wolny 
28.02.2021 r. (niedziela) – zakończenie semestru zimowego  
 

STUDIA STACJONARNE  
(Studia doktoranckie, Szkoła Doktorska) 

 
01.10.2020 r. (czwartek) – początek zajęć semestru zimowego  
29.01.2021 r. (piątek) – ostatni dzień zajęć dydaktycznych semestru zimowego 
01.02.2021 r. (poniedziałek) - 12.02.2021 r. (piątek) – zimowa sesja egzaminacyjna 
13.02.2021 r. (sobota) – 19.02.2021 r. (piątek) – przerwa semestralna 
22.02.2021 r. (poniedziałek) – 26.02.2021 r. (piątek) – poprawkowa sesja egzaminacyjna 
 

STUDIA NIESTACJONARNE 
 
03.10.2020 r. (sobota) – początek zajęć semestru zimowego  
29.01.2021 r. (piątek) – ostatni dzień zajęć dydaktycznych  
30.01.2021 r. (sobota) – 13.02.2021 r. (sobota) – zimowa sesja egzaminacyjna 
19.02.2021 r. (piątek) – 27.02.2021 r. (sobota) - poprawkowa sesja egzaminacyjna  
 

 
 
 
 



Semestr Letni 
 

KALENDARIUM OGÓLNE  
 

01.03.2021 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie semestru letniego  
12.03.2021 r. (piątek) – Święto AIK, dzień kanonizacji świętego Ignacego Loyoli, założyciela 

Towarzystwa Jezusowego – dzień bez zajęć dydaktycznych 
01.04.2021 r. (czwartek) – 06.04.2021 r. (wtorek) – przerwa świąteczna  
01.05.2021 r. (sobota) – Święto Państwowe –dzień wolny 
03.05.2021 r. (poniedziałek) - Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny 
03.06.2021 r. (czwartek) – Uroczystość Bożego Ciała – dzień wolny  
30.09.2021 r. (czwartek) – zakończenie roku akademickiego 2020/2021 
 

STUDIA STACJONARNE  
(Studia doktoranckie, Szkoła Doktorska) 

 
01.03.2021 r. (poniedziałek) – początek zajęć semestru letniego  
22.06.2021 r. (wtorek) – ostatni dzień zajęć dydaktycznych semestru letniego 
23.06.2021 r. (środa) – 06.07.2021 r. (wtorek) – letnia sesja egzaminacyjna 
01.09. 2021 r. (środa) – 15.09. 2021 r.( środa) – poprawkowa sesja egzaminacyjna 
 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych 
pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w piątek w tygodniu kiedy 
odbywają się juwenalia. 
 

STUDIA NIESTACJONARNE 
 
05.03.2021 r. (piątek) – początek zajęć semestru letniego  
26.06.2021 r. (sobota) – ostatni dzień zajęć dydaktycznych semestru letniego  
02.07.2021 r. (piątek) – 10.07.2021 r. (sobota) – letnia sesja egzaminacyjna 
03.09.2021 r. (piątek) – 18.09.2021 r. (sobota) – poprawkowa sesja egzaminacyjna 
 


