
 

 

Uchwała nr 29 

Rady Samorządu Studentów SGH  

z dnia 20.01.2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Senatu SGH w sprawie zatwierdzenia 

organizacji roku akademickiego 

 

 

Na podstawie §9 ust. 3 pkt 25 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 

 

Rada Samorządu Studentów SGH 

uchwala co następuje: 

 

§1 

Wyraża się pozytywną opinię o projekcie uchwały Senatu SGH w sprawie zatwierdzenia 

organizacji roku akademickiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Sekretarz Rady               Przewodniczący 

Samorządu Studentów SGH                 Samorządu Studentów SGH   

 

(-) Michał Gałagus                   (-) Michał Kulbacki 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29 Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 20.01.2019 r. 

 
 

PROJEKT 

Uchwała nr … 

Senatu SGH  

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 13 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się organizację roku akademickiego 2019/2020 w brzmieniu określonym  

w załączniku do uchwały. 

§ 2 

Upoważnia się Rektora do wprowadzania godzin rektorskich w przypadku, gdy 

wymagać będzie tego interes Uczelni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały nr … Senatu SGH 
z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

 Data Dzień tygodnia 

Dni adaptacyjne 26 – 27 września 2019 czwartek – piątek 

Zajęcia w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2019/2020 

28 września 2019 – 26 stycznia 2020 sobota – niedziela 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Wszystkich Świętych) 

1 – 3 listopada 2019 piątek – niedziela 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(Narodowe Święto Niepodległości) 

11 listopada 2019 poniedziałek 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Boże Narodzenie i Nowy Rok) 

23 grudnia 2019 – 5 stycznia 2020 poniedziałek – niedziela 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(Święto Trzech Króli) 

6 stycznia 2020 poniedziałek 

Sesja zimowa I termin 27 stycznia 2020 – 9 lutego 2020 poniedziałek – niedziela 

Przerwa w semestrze zimowym 10 – 14 lutego 2020 poniedziałek – piątek 

Sesja zimowa II termin 15 – 21 lutego 2020 sobota – piątek 

Zajęcia w semestrze letnim roku 
akademickiego 2019/2020 

22 lutego 2020 – 14 czerwca 2020 sobota – niedziela 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  
(Wielkanoc) 

10 – 14 kwietnia 2020 
 

piątek – wtorek 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Święto Państwowe, Święto 
Narodowe Trzeciego Maja) 

1 – 3 maja 2020 piątek – niedziela 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(Zielone Świątki) 

30 – 31 maja 2020 sobota – niedziela 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(Boże Ciało) 

11 czerwca 2020 czwartek 

Sesja letnia I termin 15 – 28 czerwca 2020 poniedziałek – niedziela 

Sesja letnia II termin 21 – 27 września 2020 poniedziałek – niedziela 
 

 


