
 
WYCIĄG Z ROZKAZU  Nr 106 
REKTORA - KOMENDANTA 
z dnia 23 czerwca 2020 roku   

w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2020/2021 
 

1. Inauguracja roku akademickiego: 30.09.2020 r. 

Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach niestacjonarnych 10.10.2020 r. 

2. Semestr zimowy: 

a) trwa 15 tygodni - zajęcia realizowane są od 01.10.2020 r. do 22.01.2021 r. (dla kandydatów na żołnierzy zawodowych zgodnie z 
harmonogramem kształcenia), 

 tydzień dodatkowy 25.01 - 29.01.2021 r. - dotyczy studiów cywilnych z wyjątkiem IV roku studiów I stopnia; 

b) zasadnicza sesja egzaminacyjna: 

  studia stacjonarne: 

  dla kandydatów na żołnierzy zawodowych: 

 studia I stopnia kierunki „Dowodzenie”, „Logistyka”, „Inżynieria bezpieczeństwa” oraz jednolite studia magisterskie „Dowo-
dzenie” (dotyczy wyłącznie I roku): 

 I rok:    15 - 19.02.2021 r., 

 II rok:   15 - 19.02.2021 r., 

     III rok:  15 - 23.02.2021 r., 

    IV rok:   18 - 22.01.2021 r. - dot. tylko kierunku „Inż. bezpieczeństwa”, 

 studia II stopnia kierunki: „Zarządzanie” i „Inżynieria bezpieczeństwa”: 

 I rok:   01 - 05.02.2021 r., 

 II rok:  18 - 22.01.2021 r., 
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 dla studentów cywilnych: 

 wszystkie roczniki i kierunki studiów I i II stopnia z wyjątkiem IV roku I stopnia kierunek „Inżynieria bezpieczeństwa”: 

01 - 10.02.2021 r., 

 IV rok I stopnia kierunek „Inżynieria bezpieczeństwa”: 

18 - 22.01.2021 r., 

 studia niestacjonarne: 06 - 07.02.2021 r.; 

c) poprawkowa sesja egzaminacyjna: 

  studia stacjonarne: 

 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych: 

 studia I stopnia kierunki „Dowodzenie”, „Logistyka”, „Inżynieria bezpieczeństwa” oraz jednolite studia magisterskie kieru-
nek „Dowodzenie” (dotyczy wyłącznie I roku): 

 I rok:     22 – 26.02.2021 r., 

 II rok:    01 - 05.03.2021 r.  
(z wyjątkiem - Inżynieria bezpieczeństwa: 08 – 12.03.2021 r., Dowodzenie GO Artylerii Lufowej: 16 – 23.03.2021 r.) 

 III rok:   09 - 12.03.2021 r., 

     IV rok:   01 - 04.02.2021 r. - dot. tylko kierunku „Inż. Bezpieczeństwa”, 

 studia II stopnia kierunki: „Zarządzanie” i „Inżynieria bezpieczeństwa”: 

 I rok:        01 - 05.03.2021 r., 

 II rok:       16 - 19.03.2021 r., 

 dla studentów cywilnych: 

 wszystkie roczniki i kierunki studiów I i II stopnia z wyjątkiem IV roku I stopnia kierunek „Inżynieria bezpieczeństwa”:   
22.02 - 03.03.2021 r., 

 IV rok I stopnia kierunek „Inżynieria bezpieczeństwa”:  
01 - 04.02.2021 r., 

 studia niestacjonarne:  13 - 14.02.2021 r.; 
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d) egzaminy dyplomowe:   

 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - studentów studiów IV roku studiów I stopnia kierunek „Inżynieria bezpieczeństwa”: 
termin zasadniczy  
09 - 11.02.2021 r., 
termin dodatkowy (poprawkowy) określi Rektor-Komendant na wniosek Dziekana WNoB, 

 dla studentów cywilnych IV roku studiów I stopnia stacjonarnych - kierunek „Inżynieria bezpieczeństwa”: termin zasadniczy: 09 
- 11.02.2021 r.,  

 termin dodatkowy (poprawkowy): 07 - 14.07.2021 r.; 

 zdawanie prac dyplomowych (inżynierskich) - do 15.01.2021 r. dla studentów cywilnych kierunek „Inżynieria bezpieczeń-
stwa” zdających w terminie dodatkowym (poprawkowym) do 07.06.2021 r., 

 dla słuchaczy studiów podyplomowych - kierunek „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa”: termin za-
sadniczy 05 - 07.02.2021 r.,  
termin poprawkowy: 12 - 14.02.2021 r., 

 zdawanie prac dyplomowych - do 09.01.2021 r.; 

e) Święto Akademii - 29 listopada 2020 r.; 

f) dni rektorskie (dni dyspozycyjne dowódcy pododdziału) w semestrze zimowym: 

 16.10.2020 r. tylko dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficerskiego – dyspozycja dowódcy, 

 23.12.2020 r. (dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficerskiego oraz słuchaczy kursów - dyspozycja 
dowódcy), 

 w zależności od potrzeb doraźnie mogą być określane inne terminy dodatkowych dni; 

g) godziny rektorskie w semestrze zimowym: 

 30.10.2020 r. od godz. 13.10 – dla studentów cywilnych,  kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficer-
skiego oraz słuchaczy kursów; 
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 27.11.2020 r. od godz. 11.30 - dla studentów cywilnych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficerskie-
go oraz słuchaczy kursów, 

 w zależności od potrzeb doraźnie mogą być określane inne terminy godzin rektorskich (godziny dziekańskie - tylko na stu-
diach cywilnych); 

h) urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni kalendarzowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych: 24.12.2020 r.  
- 02.01.2021 r.; 

i) przerwa świąteczna dla słuchaczy innych form kształcenia i szkolenia realizowanego w Akademii: 24.12.2020 r. - 03.01.2021 r.;  

j) przerwa świąteczna zimowa dla studentów cywilnych: 23.12.2020 r.- 08.01.2021 r.; 

k) przerwa międzysemestralna dla studentów cywilnych: 11 - 19.02.2021 r.; 

l) semestr zimowy trwa do 19.02.2020 r. 

3.  Semestr letni: 

   a) trwa 15 tygodni - zajęcia realizowane od 22.02.2021 r. do 18.06.2021 r. (dla kandydatów na żołnierzy zawodowych zgodnie z 
harmonogramem kształcenia), 

 tydzień dodatkowy 21 - 25.06.2021 r. - dotyczy studiów cywilnych; 

 szkolenie poligonowe podchorążych III roku studiów I stopnia: 15 - 26.03.2021 r. (z wyj. GO art. plot. gr 2: 15 – 19.03.2021 r., 
gr 1: 22 – 26.03.2021 r. ) Szczegółowy wykaz grup osobowych według  harmonogramów kształcenia zawartych w Planie 
działalności AWL na 2021 rok, 

 szkolenie poligonowe podchorążych II roku studiów II stopnia:  

o spec. Zmech, GO Rozp, GO Aeromob, GO RiA. GO Materiał: 01 – 12.03.2021 r., 

o spec. Panc.: 01 - 05.03.2021 r., 

o GO Art. plot.: 08 – 12.03.2021 r., 

   szkolenie poligonowe podchorążych I roku studiów II stopnia:  

o GO RiA, Ogólnolog., RiLSk, Saper., Przepr. Drog-most.: 01 – 05.03.2021 r., 

o spec Zmech, panc, GO Aeromob, Rozp. Art. Plot.: 08 – 12.03.2021 r., 
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 szkolenie poligonowe słuchaczy dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego – GO Panc. – zmech. dla WOT:                      
15 - 26.03.2021 r., 

 szkolenie poligonowe podchorążych I roku jednolitych studiów magisterskich kierunek „Dowodzenie”: 

o I turnus.: 12 – 18.06.2021 r., 

o II turnus.: 20 – 25.06.2021 r., 

 Szkolenie poligonowe podchorążych I roku studiów I stopnia kierunki „Logistyka”, „Inżynieria bezpieczeństwa”:                      
20 – 25.06.2021 r.  

Szczegółowy wykaz grup osobowych według  harmonogramów kształcenia zawartych w Planie działalności AWL na 2020 rok; 

  b) zasadnicza sesja egzaminacyjna: 

 studia stacjonarne: 

  dla kandydatów na żołnierzy zawodowych: 

 studia I stopnia kierunki „Dowodzenie”, „Logistyka”, „Inżynieria bezpieczeństwa” oraz jednolite studia magisterskie kieru-
nek „Dowodzenie” (dotyczy wyłącznie I roku): 

 I rok:     28.06 - 06.07. 2021 r., 

 II rok:    23.06- 02.07. 2021 r., 

 III rok:   05 - 16.07.2021 r., 

 studia II stopnia, kierunki „Zarządzanie” i „Inżynieria Bezpieczeństwa”: 

 I rok:     28.06 – 02.07.2021 r., 

 II rok:    14 - 22.04.2021 r., 

 dla studentów cywilnych: 

 wszystkie roczniki i kierunki studiów I i II stopnia: 

 28.06 - 02.07.2021 r., 

 studia niestacjonarne: 19 - 20.06.2021 r.; 

c) poprawkowa sesja egzaminacyjna: 

  studia stacjonarne: 
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 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych: 

 studia I stopnia kierunki „Dowodzenie”, „Logistyka”, „Inżynieria bezpieczeństwa” oraz jednolite studia magisterskie kieru-
nek „Dowodzenie” (dotyczy wyłącznie I roku): 

 I rok:     05 - 08.10.2021 r., 

 II rok:    11 - 15.10.2021 r., 

 III rok:   13 - 17.09.2021 r., 

 studia II stopnia kierunki: „Zarządzanie” i „Inżynieria bezpieczeństwa”: 

 I rok:   26 - 29.10.2021 r., 

 II rok:  27 - 29.04.2021 r., 

 dla studentów cywilnych: 

 wszystkie roczniki i kierunki studiów I i II stopnia: 13 - 16.09.2021 r., 

 studia niestacjonarne: 04 - 05.09.2021 r.; 

d) egzaminy dyplomowe:   

 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - studentów II roku studiów II stopnia kierunku „Zarządzanie” i „Inżynieria Bezpie-
czeństwa”: termin zasadniczy 10 - 13.05.2021 r.,  
termin dodatkowy (poprawkowy): 07 - 14.07.2021 r., 

 zdawanie prac dyplomowych (magisterskich) do 14.04.2021 r., 

 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - studentów III roku studiów I stopnia kierunek „Dowodzenie” i „Logistyka”: termin 
zasadniczy 20 - 24.09.2021 r., 
termin dodatkowy (poprawkowy): 13 - 14.10.2021 r., 

 zdawanie prac dyplomowych (licencjackich) do 15.07.2021 r., 

 dla studentów cywilnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia kie-
runek „Bezpieczeństwo narodowe”, „Inżynieria Bezpieczeństwa”, „Zarządzanie” i „Logistyka”: termin zasadniczy:                 
07 - 14.07.2021 r.,  
termin dodatkowy (poprawkowy): 21 - 24.09.2021 r., 

 jako termin dodatkowy (poprawkowy) dla studentów cywilnych IV roku studiów I stopnia „Inżynieria bezpieczeństwa”:  
07 - 14.07.2021 r., 
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 zdawanie prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) - do 07.06.2021 r. oraz do 02.09.2021 r. - dla studentów przy-
stępujących do egzaminu dyplomowego w terminie dodatkowym (poprawkowym); 

 do 12.06.2021 r. – dla studentów studiów niestacjonarnych; 

e) egzamin na oficera: 

 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - podchorążych II roku studiów II stopnia: 19 - 21.05.2021 r. Egzamin poprawko-
wy: 28 - 30.07.2021 r., 

 dla słuchaczy sześciomiesięcznego studium oficerskiego: 19 – 21.05.2021 r. 

Egzamin poprawkowy: 28 – 30.07.2021 r.; 

 dla słuchaczy trzymiesięcznego studium oficerskiego: 21 – 23.07.2021  r.  

Egzamin poprawkowy: 03.05.08.2021 r.; 

 dla słuchaczy dwunastomiesięcznego studium oficerskiego: 21 – 23.07.2021  r. (z wyj. SO 12m – GO Obsługi prawnej.: 
30.06 – 02.07.2021 r.); 

Egzamin poprawkowy: 03-05.08.2021 r.; 

 dla podchorążych korpusu medycznego - absolwentów uczelni medycznych:  21 - 23.07.2021 r.  
Egzamin poprawkowy: 28 - 30.07.2021 r., 

 egzaminy dla słuchaczy KPKR, kursu oficerskiego NSR realizowanego w ramach służby przygotowawczej oraz kursów ofice-
rów szkolonych na potrzeby OT (żołnierzy TSW) planować w wymiarze 3 dni: w terminach określonych przez Rektora - Ko-
mendanta. Egzamin poprawkowy dla ww. form kształcenia i szkolenia kandydatów na oficerów określa Rektor - Komendant 
na wniosek Dyrektora ID; 

f) terminy planowanych promocji na pierwszy stopień oficerski: 

 kandydatów na żołnierzy zawodowych - podchorążych II roku studiów II stopnia: 10.07.2021 r., 

 słuchaczy sześciomiesięcznego studium oficerskiego: 10.07.2021 r. 

 słuchaczy trzymiesięcznego i dwunastomiesięcznego studium oficerskiego oraz podchorążych korpusu medycznego: 
11.09.2021 r.; 

g) praktyki: 

 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - terminy wg „Planu działalności AWL na 2021 rok”, 
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 studentów cywilnych w okresie październik 2020 r. - wrzesień 2021 r. - ilości godzin praktyki według „Programu kształcenia” 
dla danego kierunku, stopnia i formy studiów; 

h) dni rektorskie (dni dyspozycyjne dowódcy pododdziału) w semestrze letnim: 

 04.06.2021 r. (dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficerskiego oraz słuchaczy kursów - dyspo-
zycja dowódcy), 

 10.07.2021 r. tylko dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficerskiego oraz słuchaczy kursów - dys-
pozycja dowódcy, 

 11.09.2021 r. tylko dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficerskiego oraz słuchaczy kursów - dys-
pozycja dowódcy, 

 w zależności od potrzeb doraźnie będą określane inne terminy dodatkowych dni; 

i) godziny rektorskie w semestrze letnim: 

 01.04.2021 r. – od godz. 13.10 - dla studentów cywilnych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studium oficer-
skiego oraz słuchaczy kursów, 

 w zależności od potrzeb doraźnie będą określane inne terminy dodatkowych godzin rektorskich (godziny dziekańskie tylko 
dla studentów cywilnych); 

j) urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni kalendarzowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (przerwa świąteczna dla 
słuchaczy innych form kształcenia i szkolenia realizowanego w Akademii): 02 - 06.04.2021 r.; 

k) przerwa świąteczna wiosenna dla studentów cywilnych: 02 - 06.04.2021 r.; 

l) urlop wypoczynkowy dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w wymiarze 30 dni kalendarzowych - wg harmonogramów 
kształcenia zawartych w „Planie  działalności AWL na 2021 rok”; 

m)  przerwa wakacyjna dla studentów cywilnych: lipiec - wrzesień 2021 r; 

n)  semestr letni trwa dla: 

- studentów I, II i III roku studiów I stopnia, I roku studiów II stopnia - kandydatów na żołnierzy zawodowych - do 30.09.2021 r.,   

- studentów II roku studiów II stopnia - kandydatów na żołnierzy zawodowych do 21.05.2021 r., 
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- studentów cywilnych na poszczególnych latach studiów i kierunkach do  30.09.2021 r. 

 


