
ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FIZYKI  

UNIWERSYTETU IM. ADAMAM MICKIEWICZA W POZNANIU 

W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012 

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 228/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/ w związku  

z § 5 Regulaminu studiów UAM (uchwała Nr 150/2010 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu studiów) zarządzam następującą organizację roku akademickiego na Wydziale Fizyki UAM: 

26 września 2011 r. godz. 12.00 

(Aula Maxima) 

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Fizyki 

dla studentów I roku studiów stacjonarnych 

30 września 2011 r. Uczelniany Dzień studenta I roku 

3 października 2011 r. Centralna inauguracja roku akademickiego 

I semestr (zimowy)  

26 września 2011 r. - 29 stycznia 2012 r. okres zajęć dydaktycznych 

22 grudnia 2011 r. - 1 stycznia 2012 r. wakacje zimowe 

30 stycznia - 12 lutego 2012 r. zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa 

międzysemestralna 

13 lutego - 19 lutego 2012 r. sesja egzaminacyjna poprawkowa 

II semestr (letni)  

13 lutego - 9 czerwca 2012 r. okres zajęć dydaktycznych 

6 kwietnia - 10 kwietnia 2012 r. wakacje wiosenne 

11 czerwca - 30 czerwca 2012 r. letnia sesja egzaminacyjna 

1 lipca - 31 lipca 2012 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych 

(ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia 

dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach 

dydaktycznych) 

1 sierpnia - 9 września 2012 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, 

praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w 

zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub 

wakacje letnie 

10 września - 23 września 2012 r. sesja egzaminacyjna poprawkowa 

 
 



Ponadto w roku akademickim 2011/2012 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:   

3 października 2011 r. (Inauguracja roku akademickiego),  

31 października 2011 r.,  

2 listopada 2011 r.,  

2 maja 2012 r.,  

4 maja 2012 r.,  

9 maja 2012 r. (Dzień Sportu UAM). 

 

 

 

 

       Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki 

             Dziekan Wydziału Fizyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 25 sierpnia 2011 r. 


