Z A R Z Ą D Z E N I E Nr Z.68.2014.2015
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2015/2016
Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012.572. j.t. ze zmianami) oraz § 6 Regulaminu Studiów UTP
z a r z ą d z a m , co następuje:
§1
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się 30 września 2015 roku.
§2
1. Rok akademicki rozpoczyna się 01 października 2015 roku i trwa do 30 września 2016 roku.
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:
a) zimowy: od
01 października 2015 r.
do
02 lutego 2016 roku,
b) letni:
od
29 lutego 2016 r.
do
26 czerwca 2016 roku.
3. Czas trwania poszczególnych semestrów wynosi 15 tygodni zajęć dydaktycznych. Szczegółowy
terminarz roku akademickiego 2015/2016 określa załącznik do niniejszego zarządzenia (dostępny
w sieci wewnętrznej UTP http://intra.utp.edu.pl/)
§3
1. Rok akademicki obejmuje cztery sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych:
a) sesję zimową:
od
03 lutego
do
16 lutego 2016 roku,
b) sesję zimową poprawkową:
od
17 lutego
do
28 lutego 2016 roku,
c) sesję letnią:
od
27 czerwca
do
10 lipca 2016 roku,
d) sesję letnią poprawkową:
od
05 września do
18 września 2016 roku.
2. Harmonogram egzaminów ustala nauczyciel akademicki ze starostą roku, co najmniej na dwa
tygodnie przed daną sesją podając termin do wiadomości dziekana.
3. Na okres sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej wstrzymuje się wszelkie
wyjazdy służbowe i urlopy nauczycieli akademickich.
4. Obowiązuje całkowity zakaz przesuwania terminów zaliczeń i egzaminów, w tym indywidualnych
poza termin sesji bez zgody dziekana.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na urlop lub wyjazd
służbowy nauczyciela akademickiego albo na przesunięcie zaliczenia lub egzaminu poza sesję o ile
nie utrudnia to studentom uzyskania zaliczenia i złożenia w dziekanacie indeksu w dopuszczalnym
Regulaminem Studiów i Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej terminie.
§4
1. Rok akademicki 2015/2016 obejmuje następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1) uroczystości uczelniane:
Święto Uniwersytetu: 15 czerwca 2016 roku;
2) okresy wakacyjne:
a) wakacje zimowe:
od
24 grudnia 2015 roku do
10 stycznia 2016 roku,
b) wakacje wiosenne: od
23 marca
do
29 marca 2016 roku,
c) wakacje letnie:
od
11 lipca
do
04 września 2016 roku,
i od
19 września
do
30 września 2016 roku;
3) przerwy w zajęciach dydaktycznych:
a) od 31 października
do
02 listopada 2015 roku,
b) od 30 kwietnia
do
03 maja 2016 roku,
c) od 26 maja
do
29 maja 2016 roku.
2. W okresie wakacji letnich przewiduje się, na określonych latach studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych praktyki zawodowe, których terminy i zasady realizacji określa dziekan.

§5
1. Semestr letni dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia w rekrutacji letniej
rozpoczyna się 11 kwietnia i trwa do 26 czerwca 2016 roku.
2. Pozostałe ustalenia zawarte w niniejszym zarządzeniu dla studentów przyjętych na I rok studiów
drugiego stopnia w rekrutacji letniej nie ulegają zmianie.
§6
1. Organizację roku akademickiego na studiach podyplomowych w zakresie rozpoczęcia się
i zakończenia danego semestru oraz zaplanowanych przerw w zajęciach dydaktycznych ustala się
zgodnie z terminami zawartymi w niniejszym zarządzeniu.
2. Szczegółowy harmonogram zjazdów, rozkład zajęć dydaktycznych oraz terminy uzyskiwania
zaliczeń i egzaminów ustala kierownik studiów podyplomowych.
§7
Organizację roku akademickiego na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) w zakresie rozpoczęcia
się i zakończenia roku akademickiego oraz zaplanowanych przerw w zajęciach dydaktycznych ustala
się zgodnie z terminami zawartymi w niniejszym zarządzeniu, przy czym IV rok studiów trwa do 30
czerwca.
§8
Zobowiązuje się Dziekanów wszystkich Wydziałów do zapoznania studentów i pracowników z treścią
niniejszego zarządzenia.
§9
Tracą moc zarządzenia Rektora:
1) Nr Z.57.2013.2014 z dnia 29 maja 2014 r.,
2) Nr Z.59.2014.2015 z dnia 5 maja 2015 r.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2015 roku.

REKTOR
dr hab. inż. Antoni BUKALUK
prof. nadzw. UTP
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