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ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  
2015/2016  

 
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE 

(nie dotyczy studentów VII semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia) 
 

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie określa się 

organizację roku akademickiego 2015/2016.  

Rok akademicki 2015/2016 rozpoczyna się 1 października 2015 r. na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych (wieczorowych) i trwa do 30 września 2016 r. Na studiach niestacjonarnych 

(zaocznych) rozpoczyna się od pierwszego zjazdu i trwa do 30 września 2016 r. 
 

1. SEMESTR ZIMOWY 01.10.2015 -21.02.2016 
 

w tym:  
zajęcia dydaktyczne 
 

01.10.2015 – 22.12.2015  
studia niestacjonarne od pierwszego zjazdu 
– 20.12.2015 

ferie zimowe 
 

23.12.2015 – 06.01.2016 – studia 
stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe; 
21.12.2015 do 01.01.2016 - studia 
niestacjonarne 

zajęcia dydaktyczne  cd. 
 

07.01.2016 – 28.01.2016 studia stacjonarne 
i niestacjonarne wieczorowe; 
02.01.2016 – do ostatniego zjazdu studia 
niestacjonarne 

zimowa sesja egzaminacyjna i  
I poprawkowa   

29.01.2016 – 14.02.2016 
na studiach niestacjonarnych (zaocznych)  
sesja egzaminacyjna oraz poprawkowa I i II 
trwa 3 tygodnie od ostatniego zjazdu) 

zimowa sesja II poprawkowa i przerwa 
międzysemestralna 

15.02.2016 – 21.02.2016 

 
2. SEMESTR LETNI 

studia stacjonarne: 
 22.02.2016 – 18.09.2016 
 

 studia niestacjonarne (zaoczne) od 
pierwszego zjazdu do 18.09.2016 

w tym:  

zajęcia dydaktyczne 
 

22.02.2016 – 24.03.2016 

ferie wiosenne 
 

25.03.2016 – 29.03.2016 

zajęcia dydaktyczne cd. 
 

30.03.2016 – 10.06.2016 
na studiach niestacjonarnych zajęcia trwają 
do ostatniego zjazdu 

letnia sesja egzaminacyjna i 
 I poprawkowa 
 

11.06.2016 – 26.06.2016 studia 
stacjonarne i niestacjonarne 
(wieczorowe) 
na studiach niestacjonarnych sesja 
egzaminacyjna i I poprawkowa trwa 2 
tygodnie od ostatniego zjazdu  

wakacje letnie w tym praktyki programowe 
 

27.06.2016 – 30.09.2016 
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letnia sesja egzaminacyjna II 
poprawkowa 

01.09.2016 – 18.09.2016 

Okres, w którym należy podjąć wszystkie 
indywidualne decyzje dotyczące roku 
akademickiego 2015/2016  

19.09.2016 – 30.09.2016 

 
Ważne informacje: 
 

1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne 
od zajęć dydaktycznych. 
 

2. W czasie trwania semestru zimowego 2015/2016: 
a)  w dniu 28 stycznia 2016 r. (czwartek) należy zrealizować tylko zajęcia 

przypadające w środę (dotyczy studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych wieczorowych); 
 

3. W czasie trwania semestru letniego 2015/2016 w dniu 8 czerwca 2016 r. 
(środa) należy zrealizować tylko zajęcia przypadające we wtorek (dotyczy 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych). 
 

4. Opracowanie harmonogramu egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach 
studiów do 30 kwietnia 2016 r. (dziekanat podaje do wiadomości studentom i 
promotorom terminy obron). 
 

5. Złożenie w dziekanacie pracy dyplomowej do 30 czerwca 2016 r.  
 

6. Zobowiązuje się dziekanów do: 
 

 zapoznania studentów i pracowników z organizacją roku na rok akademicki 

2015/2016, organizacja roku dostępna na stronie www.up.lublin.pl 

 zamieszczenia na stronie internetowej wydziału aktualnych planów studiów, 

  zamieszczenia na stronie internetowej wydziału rozkładów zajęć 

dydaktycznych na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, 

 wywieszenia informacji w jednostkach organizacyjnych godzin konsultacji 

pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. 

 
 

Lublin, 23.03.2015 r.  

 
 
                                                                    Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki 
 
 
                                                                         prof. dr hab. Krzysztof Gołacki 
 

http://www.up.lublin.pl/

