
Poznań, 5 kwietnia 2018 roku 
 

DOP-0212-31/2018 
 

Zarządzenie nr 31/2018 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 5 kwietnia 2018 roku 
w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2018/2019 

obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), § 42 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz § 5 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu zarządzam, co następuje: 
 

 
§ 1 

1. Ustala się podstawowe elementy organizacji roku akademickiego 2018/2019 w sposób 
następujący: 

1) w semestrze zimowym:     
zajęcia dydaktyczne od 28. 09. 2018 r.* do 28. 01. 2019 r. 
ferie świąteczne  od 24. 12. 2018 r.  do 1. 01. 2019 r. 
zimowa sesja egzaminacyjna  od 29. 01. 2019 r.  do 10. 02. 2019 r. 
przerwa międzysemestralna od 11. 02. 2019 r.  do 15. 02. 2019 r. 
zimowa sesja poprawkowa  od 16. 02. 2019 r.  do 21. 02. 2019 r. 

2) w semestrze letnim:     
zajęcia dydaktyczne od 22. 02. 2019 r.# do 18. 06. 2019 r. 
ferie świąteczne od 18. 04. 2019 r. do 23. 04. 2019 r. 
letnia sesja egzaminacyjna od 19. 06. 2019 r. do 30. 06. 2019 r. 
letnia sesja poprawkowa od 2. 09. 2019 r. do 13. 09. 2019 r. 

* na studiach stacjonarnych od 1 października 
# na studiach stacjonarnych od 25 lutego 

 
2. Wyznacza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

5 października 2018 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych (uroczyste posiedzenie Rad 
Wydziałów: Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśnego związane z rozpoczęciem obchodów 100-
lecia studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu), 
2 listopada 2018 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych, 
9-10 listopada 2018 r. (piątek-sobota) – na studiach niestacjonarnych, 
4-5 stycznia 2019 r. (piątek-sobota) – na studiach niestacjonarnych, 
2 maja 2019 r. (czwartek), 
4-5 maja 2019 r. (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych, 

 
3. Ustala się inną organizację zajęć w dniach: 

1 października 2018 r. (poniedziałek) – obowiązkowe spotkania organizacyjne studentów 
pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki – dzień bez zajęć 
dydaktycznych, 
2 stycznia 2019 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki, 
29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki, 
30 kwietnia 2019 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki, 

 
§ 2 

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają 
się 4 marca 2019 r. 

2. Dziekan, określając szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego, może skrócić czas 
trwania zajęć dydaktycznych na studiach kończących się w semestrze: 

1) zimowym – do 21 grudnia 2018 r., 



2) letnim – do 31 maja 2019 r. 
3. W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje 

wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Rektor 
 

/-/ 
 

prof. dr hab. Jan Pikul 


