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Zarządzenie Nr 39/20 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

z dnia  27 kwietnia 2020 roku 
 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz 
szkoły doktorskiej 

 
 

Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, ustalonego uchwałą Senatu nr 91/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz 
§ 8 ust. 4 i 5 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, ustalonego uchwałą Senatu nr 62/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., 
ustala się organizację roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz 
szkoły doktorskiej, w następujący sposób:   
 

§ 1 
Rok akademicki 2020/2021 trwać będzie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.  

 
§ 2 

1. Semestr zimowy:  

1) zajęcia dydaktyczne trwają od 1 października 2020 roku do 14 lutego 2021 roku; 

2) przerwa świąteczna trwa od 21 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku.  

2. Przerwa semestralna w zajęciach dydaktycznych  trwa od 15 lutego do 21 lutego 2021 roku. 

3. Semestr letni:  

1) zajęcia dydaktyczne trwają od 22 lutego do 30 czerwca 2021 roku; 

2) przerwa świąteczna trwa od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2021 roku.  

4. Przerwa wakacyjna w zajęciach dydaktycznych trwa od 1 lipca do 30 września 2021 roku. 

 

§ 3 

Przerwa wypoczynkowa w wymiarze nie przekraczającym 8 tygodni może być wykorzystana  

w terminie ustalonym z kierownikiem katedry/kliniki, w której doktorant realizuje pracę naukową  

i dydaktyczną. 

 

§ 4 

Ustala się następujące dni rektorskie:  

1) 2 października 2020 roku – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021; 

2) 13 maja 2021 roku – Dzień Kultury Fizycznej;  

3) 4 czerwca 2021 roku.  

 



§ 5 

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

osiągnięć doktoranta w Biurze Szkoły Doktorskiej do dnia: 

1) 15 lipca 2021 roku – w przypadku uczestników szkoły doktorskiej; 

2) 31 lipca 2021 roku – w przypadku uczestników studiów doktoranckich.  

 

§ 6 

W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej może ustalić inny 

termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.  

 

§ 7 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin 

zajęć dydaktycznych.  

 

§ 8 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.  
 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

         R e k t o r 

 

 

        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


