
Zarządzenie  
Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im Adama Mickiewicza  

w Poznaniu 
z dnia 20 września 2010 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011 
 
 
Działając na podstawie zarządzenia Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka z dnia 27 
kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego ustalam ramowy podział roku 
akademickiego 2010/2011 na Wydziale Fizyki. 
 
30 września 2010 r.  godz. 1200 
Dzień Studenta I roku - inauguracja roku akademickiego na Wydziale Fizyki UAM 

1 października 2010 r. godz. 1000  
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011   
 
I SEMESTR (zimowy) 
od 2 października 2010 r. do 30 stycznia 
2011 r.  
 

okres zajęć dydaktycznych semestru 
zimowego 
 

od 22 grudnia 2008 r. do 2 stycznia 2011 r.  
 

wakacje zimowe  
 

od 31 stycznia 2011 r. do 12 lutego 2011 r.  
 

zimowa sesja egzaminacyjna (2 tygodnie) 
 

od 13 lutego do 20 lutego 2011 r. 
 

przerwa międzysemestralna ewentualne 
zimowa sesja poprawkowa 
 

II SEMESTR (letni) 
od 21 lutego do 12 czerwca 2011 r.  
 

okres zajęć dydaktycznych semestru letniego 
 

od 22 do 26 kwietnia 2011 r.  
 

wakacje wiosenne  
 

od 13 czerwca do 30 czerwca 2011 r.  
 

letnia sesja egzaminacyjna (3 tygodnie) 
 

od 1 lipca do 4 września 2011 r.  
 

wakacje letnie ewentualnie okres zajęć 
dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki, 
zajęcia dla studiujących w ośrodkach 
zamiejscowych)  

od 5 do 18 września 2011 r.   
 

letnia sesja poprawkowa 
 

 
W roku ak. 2010/2011 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
1 października 2010 r.(inauguracja roku akademickiego); 12 listopada 2010 r.; 2 maja 2011 r.; 
11 maja 2011 r. (Dzień Sportu). 
 
W celu realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów wprowadza się, co następuje: 

 25 stycznia 2011 r. (wtorek) – odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć 1 semestru 
na czwartek; 

 9 czerwca 2011 r. (czwartek) – odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć 2 
semestru na poniedziałek. 

        
              Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki 
        Dziekan Wydziału Fizyki 


