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Wojskowa
Akademia
Techniczna

Decyzja
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WEW/PRK/00027/2021
2021-06-07

nr

/RKR/2021 z dnia 2.. czerwca 2021 r.
w sprawie określenia harmonogramu
roku akademickiego 2021/2022 w WAT

Na podstawie § 18 ust. 3 pkt. 17 Statutu WAT stanowiącego załącznik do
uchwały Nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Statutu WAT (tekst jednolity: obwieszczenie Rektora WAT nr
2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.), postanawia się, co następuje:
§1
Określa się harmonogram roku akademickiego 2021/2022, stanowiący załącznik do
decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

Sporządził: Cezary Wiśniewski - DOK

Załącznik
/RKR/ 2021

do decyzji Nr
z dnia

czerwca 2021 r.

HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
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- początek zajęć roku akademickiego, inauguracja roku akademickiego
- dzień rektorski
- święto Akademii

\
,

zajęcia
irogramom
zimow

X

XII
24
7
I

II

IV

V

31
1
11
14
18
21
27
28
5
9
2
3

- koniec odbywania zorganizowanych zajęć dydaktycznych
zimowa sesja egzaminacyjna (zamknięcie I terminu protokołów w USOS 18.02.2022*)
zimowa sesja poprawkowa (zamknięcie II terminu protokołów w USOS 23.02.2022*)
przerwa międzysemestralna
- początek semestru letniego
przerwa świąteczna letnia
- dzień rektorski
- dzień wolny - święto 3 maja
- zajęcia programowe
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przerwa świąteczna zimowa
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17 - dzień rektorski
24 - koniec odbywania zorganizowanych zajęć dydaktycznych
27
letnia sesja egzaminacyjna
8
18.07.2022 r. - (29.09.2022 r. **) - zamkniecie I terminu protokołów w USOS
23.09.2022 r. - (14.10.2022 r.***) - zamkniecie II terminu protokołów w USOS

lipiec - wrzesień 2022 r.; p rzerwa wa kacyja - letnia

Letnia sesja poprawkowa: 12-16.09.2022 r. lub 26.09-07.10.2022 r. **
Studia wojskowe:
07.05.2022 r. - Święto Sportu WAT,
09-23.05.2022 r. - egzamin na oficera, *
17.06.2022 r. - termin graniczny dostarczenia listy osób, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu
dyplomowego (II° studiów wojskowych).
27.06. - 22.07.2022 r. - praktyki dowódcy plutonu, *
11.07. - 08.08.2022 r. - obóz sportowo-językowy po pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich, *
25.07. - 05.08.2022 r. - przygotowanie do promocji, *
06.08.2022 r. - promocja,
05-07.09.2022 r. - kurs instruktorsko-metodyczny dla obsady Podstawowego Szkolenia Wojskowego, *
08-09.09.2022 r. - powołanie do służby kandydackiej,
05-30.09.2022 r. - praktyka dowódcy drużyny, *
01.10.2022 r. - przysięga wojskowa.
urlopy, szkolenia w CS i JW, praktyki - wg oddzielnych ustaleń.
Studia cywilne - przerwa wakacyjna, praktyki.
Studia doktoranckie - realizacja projektu badawczego, przerwa wypoczynkowa
w wymiarze nie przekraczającym 8 tygodni.
Dyplomanci - w semestrze dyplomowym zajęcia programowe, sesja egzaminacyjna, egzamin dyplomowy
wg decyzji dziekana.
Egzaminy z języków obcych - wg oddzielnych ustaleń.

Uwagi:
- na studiach niestacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, zajęcia i sesje egzaminacyjne
odbywają się w ramach zjazdów, terminy zjazdów oraz terminy zamknięcia protokołów w USOS
ustala dziekan/kierownik studiów doktoranckich.
* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę terminu;
** dla modułów realizowanych w okresie przerwy wakacyjnej;
dla grup odbywających praktyki i szkolenia we wrześniu.
wyk. C. Wiśniewski, DOK, tel. 261839316

