
 

Organization of classes during 2022/2023 academic year 

 

The below-provided schedule was set by Regulation no. 90/2022 by the Rector of the 

University of Opole from 7 of November 2022. 

 

 

 Winter semester, full-time studies 

______________________________________________________________________________ 

Winter semester, part-time studies 

 

 

  

 

 

 

 

21.11. 2022 – 1.02.2023 

Classes held from Monday to Thursday, between 7:30 
am and 5 pm, are conducted in stationary mode. 

Classes held on Fridays are conducted online. 

The aforementioned regulations are not applicable in regard to the following cases: 

19.12.2022 – 23.12.2022 
All classes held from Monday to Friday, between 7:30 am 
and 5 pm, are conducted online. 

21.11.2022 – 1.02.2023 All variable courses are conducted online.  

21.11.2022 – 1.02.2023 

Foreign language classes are divided into morning and 
afternoon groups. Classes held from Monday to 
Thursday, between 7:30 am and 5:30 pm, are conducted 
in stationary mode.  

Foreign language classes held on Fridays are 
conducted online. 

21.11.2022 – 1.02.2023 

P.E. classes held from Monday to Thursday, between 
7:30 am and 5 pm, are conducted in stationary mode. 

P.E. classes held after 5 pm are held in accordance with 
Physical Education and Sports Centre special regulations. 

26.11.2022 – 1.02.2023 All classes are conducted online. 



 

 Summer semester, full-time studies 

______________________________________________________________________________ 

Summer semester, part-time studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03.2023 -  5.04.2023 

Classes held from Monday to Thursday, between 7:30 
am and 5 pm, are conducted in stationary mode. 

Classes held on Fridays are conducted online. 

12.04.2023 - 28.06.2023 r. 
All classes held from Monday to Friday are held in 
accordance with the official schedules. 

1.03.2023 -  5.04.2023 All variable courses are conducted online.  

1.03.2023 -  5.04.2023 

Foreign language classes are divided into morning and 
mfternoon groups. Classes held from Monday to 
Thursday, between 7:30 am and 5:30 pm, are conducted 
in stationary mode.  

Foreign language classes held on Fridays are 
conducted online. The classes are divided into Morning 
and Afternoon groups. 

1.03.2023 -  5.04.2023 

P.E. classes held from Monday to Thursday, between 
7:30 am and 5 pm, are conducted in stationary mode. 

P.E. classes held after 5 pm are held in accordance with 
Physical Education and Sports Centre special regulations. 

1.03.2023 -  5.04.2023 All classes are conducted online. 

12.04.2023 -  28.06.2023 
All classes are held in accordance with the official 
schedules. 



Zasady prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie 

Opolskim w roku akademickim 2022/2023 

 

Poniższe zasady wprowadza ZARZĄDZENIE nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 

dnia 7 listopada 2022 r. 

 

 Semestr zimowy, studia stacjonarne 

______________________________________________________________________________ 

Semestr zimowy, studia niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

21.11. 2022 – 1.02.2023 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się cotygodniowo w dniach 
poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 - 17:00 w trybie 
stacjonarnym. 

Wszystkie zajęcia w piątek odbywają się z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 

Powyższa zasada nie dotyczy: 

19.12.2022 – 23.12.2022 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dniach poniedziałek – 
piątek w godzinach 7:30 – 17:00 z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 

21.11.2022 – 1.02.2023 
Kursy zmienne ogólnouczelniane odbywają się z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

21.11.2022 – 1.02.2023 

Zajęcia z lektoratów języka obcego odbywają się 
cotygodniowo w dniach poniedziałek – czwartek w godzinach 
7:30 – 17:30 w dwóch blokach tj. bloku porannym oraz 
popołudniowym w trybie stacjonarnym. 

Wszystkie zajęcia w piątek odbywają się z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 

21.11.2022 – 1.02.2023 

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się cotygodniowo 
w dniach poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 – 17:00 
w trybie stacjonarnym, z zastrzeżeniem, że zajęcia w 
poszczególnych specjalnościach i sekcjach sportowych po 
godzinie 17:00 realizowane są w uzgodnieniu z Studium 
Wychowania Fizycznego. 

26.11.2022 – 1.02.2023 
Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 



 

 Semestr letni, studia stacjonarne 

______________________________________________________________________________ 

Semestr letni, studia niestacjonarne 

1.03.2023 -  5.04.2023 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się cotygodniowo w dniach 
poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 - 17:00 w 
trybie stacjonarnym. 

Wszystkie zajęcia w piątek odbywają się z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

12.04.2023 - 28.06.2023 r. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się cotygodniowo w dniach 
poniedziałek – piątek w trybie zgodnym z 
harmonogramami studiów 

1.03.2023 -  5.04.2023 
Kursy zmienne ogólnouczelniane odbywają się z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

1.03.2023 -  5.04.2023 

Zajęcia z lektoratów języka obcego odbywają się 
cotygodniowo w dniach poniedziałek – piątek 
w godzinach 7:30 – 17:30 w dwóch blokach tj. bloku 
porannym oraz popołudniowym w trybie stacjonarnym.  

Wszystkie zajęcia w piątek odbywają się z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

1.03.2023 -  5.04.2023 

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się 
cotygodniowo w dniach poniedziałek – czwartek w 
godzinach 7:30 – 17:00 w trybie stacjonarnym, z 
zastrzeżeniem, że zajęcia w poszczególnych 
specjalnościach i sekcjach sportowych po godzinie 17:00 
realizowane są w uzgodnieniu z Studium Wychowania 
Fizycznego. 

1.03.2023 -  5.04.2023 
Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

12.04.2023 -  28.06.2023 
Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie 
zgodnym z harmonogramami studiów. 


