
DOP–0212–44/11  

Poznań, 4 kwietnia 2011 roku 

 

Zarządzenie nr 44/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 4 kwietnia 2011 roku 

w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2011/2012 

 

 

Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, § 6 ust. 3 

Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz uwzględniając uchwałę nr 

246/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

zaopiniowania zmiany organizacji roku akademickiego 2010/2011 i 2011/2012 zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

Ustala się podstawowe elementy organizacji roku akademickiego 2011/2012 w sposób następujący: 

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012: 

zajęcia dydaktyczne (15 tygodni) trwają od 19. 09. 2011 do 8. 01. 2012 roku, 

ferie świąteczne od 23. 12. 2011 do 1. 01. 2012 roku, 

zimowa sesja egzaminacyjna od 9. 01. 2012 do 22. 01. 2012 roku, 

sesja poprawkowa  23. 01. 2012 do 29. 01. 2012 roku. 

2. W semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012: 

zajęcia dydaktyczne (15 tygodni) trwają od 30. 01. 2012 do 20. 05. 2012 roku, 

ferie świąteczne od 5. 04. 2012 do 10. 04. 2012 roku, 

letnia sesja egzaminacyjna od 21. 05. 2012 do 31. 05. 2012 roku, 

sesja poprawkowa   do 19. 09. 2012 roku. 

 

3. Wyznacza się dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

31 października 2011 roku (poniedziałek), 

2 maja 2012 roku (środa). 

§ 2 

1. Na studiach pierwszego stopnia (tryb stacjonarny), kończących się w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2011/2012, zajęcia dydaktyczne trwają do 16 grudnia 2011 roku. 

2. Na studiach drugiego stopnia (tryb stacjonarny), rozpoczynających się w semestrze letnim roku 

akademickiego 2011/2012, zajęcia dydaktyczne zaczynają się 20 lutego 2012 roku. 

3. W ramach zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązuje wykonanie pełnego planu i 

programu nauczania. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 19 września 2011 roku. 
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prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


