
Załącznik nr 1 do Z.8.2022.2023 

z dnia 19 września 2022 r. 

 

Załącznik nr 1 do Z.140.2021.2022 

z dnia 17 maja 2022 r. 
 

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/ 2023 

W UKŁADZIE SEMESTRALNYM  

w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

Początek roku akademickiego 01 października 2022 r. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 05 października 2022 r. 

Koniec semestru zimowego dla studentów siódmego 

- ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia 24 stycznia  2023 r. 

Koniec semestru zimowego dla studentów pozostałych 

semestrów 26 lutego    2023 r. 

Święto Politechniki 21 czerwca  2023 r. 

Koniec semestru letniego i roku akademickiego 30 września  2023 r. 

 

SEMESTR  ZIMOWY (01.10.2022-26.02.2023)  
Z WYŁĄCZENIEM STUDENTÓW SIÓDMEGO - OSTATNIEGO SEMESTRU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

01.10.2022 r. (sobota) - 04.10.2022 r. (wtorek)  - zajęcia dydaktyczne 

05.10.2022 r. (środa) - uroczysta inauguracja roku akademickiego 

  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

06.10.2022 r. (czwartek) - 30.10.2022 r. (niedziela)  - c.d. zajęć dydaktycznych 

31.10.2022 r. (poniedziałek) - 02.11.2022 r. (środa)  - dni wolne od zajęć dydaktycznych 

03.11.2022 r. (czwartek) - 23.12.2022 r. (piątek) - c.d. zajęć dydaktycznych* 

24.12.2022 r. (sobota) - 08.01.2023 r. (niedziela) - wakacje zimowe 

09.01.2023 r. (poniedziałek) - 05.02.2023 r. (niedziela) - c.d. zajęć dydaktycznych 

06.02.2023 r. (poniedziałek) - 19.02.2023 r. (niedziela) - zimowa sesja egzaminacyjna 

20.02.2023 r. (poniedziałek) - 26.02.2023 r. (niedziela) - zimowa sesja poprawkowa 

____________________________________ 

* 15.12. czwartek kalendarzowy, ale środa dydaktyczna  

 

SEMESTR  ZIMOWY (01.10.2022-24.01.2023) 
DLA STUDENTÓW SIÓDMEGO - OSTATNIEGO SEMESTRU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

01.10.2022 r. (sobota) - 04.10.2022 r. (wtorek)  - zajęcia dydaktyczne 

05.10.2022 r. (środa) - uroczysta inauguracja roku akademickiego 

  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

06.10.2022 r. (czwartek) - 30.10.2022 r. (niedziela) - c.d. zajęć dydaktycznych 

31.10.2022 r. (poniedziałek) - 02.11.2022 r. (środa)  - dni wolne od zajęć dydaktycznych 

03.11.2022 r. (czwartek) - 16.12.2022 r. (piątek) - c.d. zajęć dydaktycznych* 

17.12.2022 r. (sobota) - 23.12.2022 r. (piątek) - zimowa sesja egzaminacyjna 

24.12.2022 r. (sobota) - 08.01.2023 r. (niedziela) - wakacje zimowe 



 

 

09.01.2023 r. (poniedziałek) - 17.01.2023 r. (wtorek) - c.d. zimowej sesji egzaminacyjnej 

18.01.2023 r. (środa) - 24.01.2023 r. (wtorek) - zimowa sesja poprawkowa 

____________________________________ 

* 15.12. czwartek kalendarzowy, ale środa dydaktyczna  

 

SEMESTR  LETNI (27.02.2023-30.09.2023) 

27.02.2023 r. (poniedziałek) - 05.04.2023 r. (środa) - zajęcia dydaktyczne 

06.04.2023 r. (czwartek) - 11.04.2023 r. (wtorek) - wakacje wiosenne 

12.04.2023 r. (środa) - 28.04.2023 r. (piątek)  - c.d. zajęć dydaktycznych 

29.04.2023 r. (sobota) - 03.05.2023 r. (środa) - dni wolne od zajęć dydaktycznych 

04.05.2023 r. (czwartek) - 07.06.2023 r. (środa) - c.d. zajęć dydaktycznych 

08.06.2023 r. (czwartek) - 11.06.2023 r. (niedziela) - dni wolne od zajęć dydaktycznych 

12.06.2023 r. (poniedziałek) - 20.06.2023 r. (wtorek) - c.d. zajęć dydaktycznych 

21.06.2023 r. (środa) - Święto Politechniki (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

22.06.2023 r. (czwartek) - 25.06.2023 r. (niedziela) - c.d. zajęć dydaktycznych 

26.06.2023 r. (poniedziałek) - 09.07.2023 r. (niedziela) - letnia sesja egzaminacyjna 

10.07.2023 r. (poniedziałek) - 03.09.2023 r. (niedziela) - wakacje letnie 

04.09.2023 r. (poniedziałek) - 10.09.2023 r. (niedziela) - letnia sesja poprawkowa 

11.09.2023 r. (poniedziałek) - 30.09.2023 r. (sobota) - c.d. wakacji letnich 

 

 


