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Zarządzenie Nr 37/17 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 28 marca 2017 roku 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 

 

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu Studiów i § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego ustala 

się organizację roku akademickiego 2017/2018: w następujący sposób: 

 

 

§ 1 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się dnia 3 października 2017 roku. 

 

§ 2 

1. Zajęcia dydaktyczne na wszystkich latach i wydziałach rozpoczynają się 25 września 2017 roku 

i trwają do 30 czerwca 2018 roku. 

2.  Semestr zimowy: 

a) zajęcia dydaktyczne trwają od 25 września 2017 roku do 9 lutego 2018 roku, 

b) przerwa świąteczna trwa od 20 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku, 

3.  Przerwa semestralna trwa od 10 lutego do 18 lutego 2018 roku. 

4.  Semestr letni: 

a) zajęcia dydaktyczne trwają od 19 lutego do 30 czerwca 2018 roku, 

b) przerwa świąteczna trwa od 28 marca do 3 kwietnia 2018 roku. 

5.  Przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca do 30 września 2018 roku. 

6.  Rok akademicki 2017/2018 kończy się 30 września 2018 roku. 

 

§ 3 

 

Dni rektorskie 

a) 3 października 2017 roku – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018, 

b) 31 października 2017 roku, 

c) 2 maja 2018 roku, 

d) 4 maja 2018 roku, 

e) 17 maja 2018 roku – Dzień Kultury Fizycznej. 

 

 

 



§ 4 

Studenci zobowiązani są uzyskać zaliczenia zajęć, zdać egzaminy oraz złożyć kartę okresowych  

osiągnięć studenta w Dziekanacie do dnia 14 września 2018 roku. 

 

§ 5 

Rozkład zajęć dla studentów programu anglojęzycznego regulują odrębne przepisy. 

 

§ 6 

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. 

 

§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego  

i Dziekanom Wydziałów. 

 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

            Rektor 

 

 

         prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 

 


