
Додаток до Наказу № 35  

Ректора Краківської Політехніки  

від 26 квітня 2022 р. 

 

 

Організація 2022/2023 навчального року 

 

§ 1. 

Зимовий семестр для студентів і аспірантів усіх форм і рівнів освіти, з урахуванням § 3 і § 4, 

буде продовжуватися 

з 1 жовтня 2022 р. до 26 лютого 2023 р. 

в тому числі: 

1. навчальні періоди: 

з 1 до 5 жовтня 2022 р. 

з 7 жовтня до 30 жовтня 2022 р. 

з 3 до 10 листопада 2022 р. 

з 12 листопада до 22 грудня 2022 р. 

з 3 до 5 січня 2023 р. 

з 7 січня до 29 січня 2023 р. 

 

2. перерви з приводу свят та інших обставин: 

 

6 жовтня 2022 р. (відкриття навчального року) 

з 31 жовтня до 2 листопада 2022 р. (День Всіх Святих) 

11 листопада 2022 р. (Національний День Незалежності) 

з 23 грудня 2022 р. до 2 січня 2023 р. (Різдвяні канікули) 

6 січня 2023 р. (Богоявлення) 

 

3. екзаменаційна сесія: 

з 30 січня до 12 лютого 2023 р. 

 

4. перездача екзаменаційної сесії: 

з 13 лютого до 20 лютого 2023 р. 

 

5. зимові канікули: 

з 21 лютого до 26 лютого 2023 р. 

 

6. визначено остаточні терміни: 

1) заліку зимового семестру: 

20 лютого 2023 р. 

 

2) подання в деканатах факультетів документів, необхідних для реєстрації студентів та 

аспірантів на літній семестр: 

21 лютого 2023 р. 

 

  



§ 2. 

Літній семестр для студентів і аспірантів усіх форм і рівнів освіти, з урахуванням § 3 і § 4, 

буде продовжуватися 

з 27 лютого до 30 вересня 2023 р. 

в тому числі: 

1. навчальні періоди: 

з 27 лютого до 23 березня 2023 р. 

з 25 березня до 5 квітня 2023 р. 

з 12 квітня до 30 квітня 2023 р. 

з 4 до 9 травня 2023 р. 

з 11 травня до 27 травня 2023 р. 

з 29 травня до 7 червня 2023 р. 

з 9 червня до 16 червня 2023 р. 

 

2. перерви з приводу свят та інших обставин: 

 

24 березня 2023 р. (Костюшківський забіг) 

з 6 до 11 квітня 2023 р. (Великдень – святкова перерва) 

з 1 до 3 травня 2023 р. (Рейд Краківської Політехніки) 

10 травня 2023 р. (Свято Школи) 

28 травня 2023 р. (Трійця) 

8 червня 2023 р. (Свято Тіла і Крові Христових) 

 

3. екзаменаційна сесія: 

з 17 червня до 30 червня 2023 р. 

4. літні канікули: 

з 1 липня до 31 серпня 2023 р. 

5. перездача екзаменаційної сесії: 

з 1 вересня до 14 вересня 2023 р. 

6. визначено остаточні терміни: 

1) заліку літнього семестру: 

14 вересня 2023 р. 

 

2) подання до деканатів факультетів документів, необхідних для реєстрації студентів та 

аспірантів на 2023/2024 навчальний рік: 

15 вересня 2023 р. 

 

§ 3. 

Організація останнього семестру навчання визначається деканом на засадах, зазначених у § 11 

п.5 "Регламенту навчання у Краківській Політехніці ім. Тадеуша Костюшка", що є додатком до 

постанови сенату Краківської Політехніки № 46/d /05/2019 від 29 травня 2019 р. із змінами. 

 

§ 4. 

У разі проведення Краківською Політехнікою спільних занять з іноземним університетом, 

організація року може враховувати терміни, що випливають з вимог університету-партнера, 

викладені в договорі, що лежить в основі проведених спільних досліджень. Декан встановлює 

організацію року для спільних досліджень і оприлюднює як мінімум за чотири місяці до початку 

навчального року. 

 

§ 5. 

Визначається, що перший повний тиждень занять у зимовому семестрі (тобто тиждень, що 

починається 3 жовтня 2022 р.) і перший повний тиждень занять у літньому семестрі (тобто 

тиждень, що починається 27 лютого 2023 р.) є непарними тижнями.  

Непарні і парні тижні чергуються в семестрі. 


