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Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023  
na kierunkach studiów: Technologia drewna, Projektowanie mebli, Wood Science 

 
W związku z § 25 ust.1-2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

zgodnie z zarządzeniem nr 72/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 maja 
2022 roku., ustala się szczegółowe elementy organizacji semestru zimowego roku akademickiego 

2022/2023 w sposób następujący: 

 
 
Semestr zimowy trwa od 1.10.2022 r. do 23.02.2023 r., w tym: 

- zajęcia dydaktyczne     od   1.10.2022 r.    do 29.01.2023 r. 
- ferie świąteczne     od 23.12.2022 r.    do   1.01.2023 r. 
- zimowa sesja egzaminacyjna   od 30.01.2023 r.    do 12.02.2023 r. 
- przerwa międzysemestralna   od 13.02.2023 r.    do 17.02.2023 r. 
- zimowa sesja poprawkowa    od 18.02.2023 r.    do 23.02.2023 r. 
 
VII SEMESTR (studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim): 

- zajęcia dydaktyczne*    od   3.10.2022 r.    do 22.12.2022 r.                              
- zimowa sesja egzaminacyjna   od   2.01.2023 r.    do 10.01.2023 r. 
- zimowa sesja poprawkowa    od 16.01.2023 r.    do 20.01.2023 r. 
- egzaminy inżynierskie    od   9.02.2023 r.    do 20.02.2023 r. 

                

VII SEMESTR (studia stacjonarne o profilu praktycznym): 

- zajęcia dydaktyczne na UPP*   od   3.10.2022 r.    do 21.10.2023 r.   
- staż dyplomowy      od   2.11.2022 r.     
- zaliczenie VII semestru (egzaminy, staż)           do 27.01.2023 r.   
- egzaminy inżynierskie    od   9.02.2023 r.    do 20.02.2023 r. 
 

Termin złożenia pracy inżynierskiej w dziekanacie do 30.01.2023 r. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Technologia drewna 
(2 semestr) w miesiącu październiku 2022 r. studenci realizują praktykę dyplomową. Za 
organizację i zaliczenie praktyki dyplomowej odpowiedzialny jest promotor. Zaliczenia 
praktyki dyplomowej należy dokonać w terminie do 23.02.2023 r. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egzaminy powinny odbywać się tylko poza godzinami innych studenckich zajęć 
programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami z przynajmniej dwutygodniowym 
wyprzedzeniem.  
 
W celu rozliczenia kończącego się semestru i dokonania wpisu na następny semestr, 
prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie ocen i zaliczeń, 
a także zamknięcia i wysłania protokołów, w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2023 r. 
(do 27.01. 2023 r. za VII semestr). Następnie zobowiązani są niezwłocznie przekazać 
wydrukowane i podpisane  protokoły do dziekanatu. 
 
 

                                                 
* W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie 

z planem studiów. 
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Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

31 października 2022 r. (poniedziałek) –  na studiach stacjonarnych, 
12-13 listopada 2022 r. (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych, 
7-8 stycznia 2023 r.  (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych. 
 
Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w dniach: 

2 listopada 2022 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki. 
22 grudnia 2022 r. (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki. 
 


