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Zarządzenie nr 72/2022 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 18 maja 2022 roku 
 

w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2022/2023 

obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 późn. zm.) i § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu w zw. z § 24 Regulaminu studiów UPP zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się podstawowe elementy organizacji roku akademickiego 2022/2023 w sposób 

następujący: 
1) w semestrze zimowym:     

zajęcia dydaktyczne od 1. 10. 2022 r.   do 29. 01. 2023 r. 
ferie świąteczne  od 23. 12. 2022 r.  do 1. 01. 2023 r. 
zimowa sesja egzaminacyjna  od 30. 01. 2023 r.  do 12. 02. 2023 r. 
przerwa międzysemestralna od 13. 02. 2023 r.  do 17. 02. 2023 r. 
zimowa sesja poprawkowa  od 18. 02. 2023 r.  do 23. 02. 2023 r. 

2) w semestrze letnim:     
zajęcia dydaktyczne od 24. 02. 2023 r.* do 23. 06. 2023 r. 
ferie świąteczne od 6. 04. 2023 r. do 11. 04. 2023 r. 
letnia sesja egzaminacyjna od 24. 06. 2023 r. do 7. 07. 2023 r. 
letnia sesja poprawkowa od 1. 09. 2023 r. do 13. 09. 2023 r. 

* na studiach stacjonarnych od 27 lutego        

  

2. Wyznacza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

31 października (poniedziałek) – na studiach stacjonarnych, 

12-13 listopada (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych, 

7-8 stycznia 2023 r. (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych, 

2 maja 2023 r. (wtorek) – na studiach stacjonarnych, 

28 maja 2023 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych, 

9-11 czerwca 2023 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
3. Ustala się inną organizację zajęć w dniach: 

2 listopada (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki, 

22 grudnia (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki. 
 

§ 2 
1. Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim 

zaczynają się 6 marca 2023 r. 
2. Na studiach inżynierskich zajęcia dydaktyczne w semestrze 7 (ostatnim) trwają do  

22 grudnia 2022 r. 
3. Na studiach licencjackich Prorektor ds. studiów, na wniosek prodziekana ds. studiów, może 

skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w semestrze 6 (ostatnim) do 31 maja 2023 r. 
4. Prorektor ds. studiów, na uzasadniony wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas 

trwania zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów II stopnia. 
5. W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1-4, obowiązuje 

wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów. 
 



§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Rektor 
    /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 


