
Zarządzenie Nr 35/2009/2010
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2010/2011

Na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Studiów AWF 
ustalam, co następuje:

§1

1. Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011 rozpoczną się 4 października 2010 
r.

2. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się:
1) w części warszawskiej – 4 października 2010 r.
2) w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

- 18 października 2010 r.

3. Ustalam 1 października 2010 r. dniem adaptacyjnym dla studentów I roku.

4. Ustalam  15  tygodni  dydaktycznych  w  semestrze  dla  kierunków  realizowanych  na 
Wydziale  Wychowania  Fizycznego  oraz  Wydziale  Rehabilitacji  AWF Warszawa oraz 
w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej  Podlaskiej  dla kierunku 
fizjoterapia.

5. Ustalam  13  tygodni  dydaktycznych  w  semestrze  dla  pozostałych  kierunków 
realizowanych w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

6. Uzupełnieniem  zajęć  dydaktycznych  na  wszystkich  kierunkach  studiów  są  zajęcia 
obligatoryjne – obozy i praktyki.

7. Zobowiązuję dziekanów wydziałów do opracowania w stosownym terminie szczegółowej 
organizacji roku akademickiego 2010/2011.

§2

Ustalam organizację roku akademickiego 2010/2011 w sposób następujący:
1. dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie:

1) Dzień adaptacyjny - 1 października 2010 r. (piątek).

2) Uroczysta inauguracja - 4 października 2010 r. (poniedziałek).

3) Zajęcia w semestrze zimowym:
4 października 2010 r. (poniedziałek) - 28 styczeń 2011 r. (piątek)

       w tym 25 styczeń 2011 r. (wtorek) - zajęcia jak we czwartek.

4) Przerwa świąteczna - 22 grudzień 2010 r. (środa) - 2 styczeń 2011 r. (niedziela).

5) Sesja egzaminacyjna – 31 styczeń 2011 r. (poniedziałek) - 15 luty 2011 r. (wtorek).

6) Przerwa międzysemestralna - 16 luty 2011 r. (środa) - 25 luty 2011 r. (piątek).



7) Zajęcia w semestrze letnim:

28 luty 2011 r. (poniedziałek) - 16 czerwiec 2011 r. (czwartek)
      w tym: 15 czerwiec  2011 r. (środa) - zajęcia jak w poniedziałek,

                  16 czerwiec 2011 r. (czwartek) – zajęcia jak we wtorek.

8)  Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 2 maj 2011 r. (poniedziałek).

9) Przerwa świąteczna - 23 kwiecień 2011 r. (sobota) - 26 kwiecień 2011 r. (wtorek).

10)  Sesja egzaminacyjna 17 czerwiec 2011 r. (piątek) - 30 czerwiec 2011 r. (czwartek).

2.  dla części Zamiejscowego Wydziału w Białej Podlaskiej:
1) Dzień adaptacyjny - 1 październik 2010 r. (piątek).

2) Uroczysta inauguracja - 18 październik 2010 r. (poniedziałek).

3) Zajęcia w semestrze zimowym:
a) Dla kierunków wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, 

kosmetologia
4 październik 2010 r. (poniedziałek) - 14 styczeń 2011 r. (piątek)
w tym 10 listopad 2010 r. (środa) - zajęcia jak w czwartek

b) Dla kierunku fizjoterapia
4 październik 2010 r. (poniedziałek) - 28 styczeń 2011 r. (piątek)
w tym 10 listopad  2010 r. (środa) - zajęcia jak w czwartek

4) Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopad 2010 r. (wtorek)

5) Przerwa świąteczna - 23 grudzień 2010 r. (czwartek) - 2 styczeń 2011 r. (niedziela).

6) Sesja egzaminacyjna:
a) Dla kierunków wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, 

kosmetologia
17 styczeń 2011 r. (poniedziałek) – 7 luty 2011 r. (poniedziałek)

b) Dla kierunku fizjoterapia
31 styczeń 2011 r. (poniedziałek) - 10 luty 2011 r. (czwartek)

7) Przerwa międzysemestralna:
a) Dla kierunków wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, 

kosmetologia
8 luty 2011 r.(wtorek) – 27 luty 2011 r. (niedziela)

b) Dla kierunku fizjoterapia
11 luty 2011 r. (piątek) – 24 luty 2011 r. (czwartek)

8) Zajęcia w semestrze letnim:
a) Dla kierunków wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, 

kosmetologia
28 luty 2011 r. (poniedziałek) - 9 czerwiec 2011 r. (czwartek)
w tym 21 kwiecień 2011 r. (czwartek) zajęcia jak w piątek

b) Dla kierunku fizjoterapia
25 luty 2011 r. (piątek) – 22 czerwiec 2011 r. (środa)
w tym 21 kwiecień  2011 r. (czwartek) zajęcia jak w piątek
           17 czerwiec 2011 r. (piątek) zajęcia jak w czwartek

9) Przerwa świąteczna 22 kwiecień 2011 r. (piątek) - 4 maj 2011 r. (środa).



10)  Sesja egzaminacyjna

a) Dla kierunków wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, 
kosmetologia
13 czerwiec 2011 r. (poniedziałek) - 22 czerwiec 2011 r. (środa)

b) Dla kierunku fizjoterapia
27 czerwiec 2011 r. (poniedziałek) - 8 lipiec 2011 r. (piątek)

§3

Zarządzenie obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


