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Zarządzenie nr 81
Rektora Uniwersytet u Łódzkiego
z dnia 22.05.2012 r.

.

w sprawie: podziału roku akademickiego 201212013

Na Podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr
164, poz. 1365 zę zm.), § 22 Statutu IJŁ z dnia 23 stycznia2012 r. oraz 25 Regulaminu studiów w
§
Uniwersytecię Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu IJŁ z dnia 4 kwietnia 20II r, zatządzam,
co następuje:

§1
I semestr (zimowy) trwa od

l) Wydziałowe inauguracje

l

października2012 r. do 17 lutego 2013 r.

roku akademickiego powinny odbyó się najpózniej do 29 wrzęśnia2012 r

2) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 28 wrześni a20I2 r.
3) ZajęciarozpoczynĄą się 1 pńdziernlka}}I} r. i trwają do 20 stycznia 2013 r.
4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
-2
-

listopada- dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjoname);

od24 grudnia 2012 r. do 1 stycznia2013 r. - wakacje zimowe;

- od 4 lutego do 10 lutego 2013 r. - przervvamiędzysemestralna.

5) Wyznaczasię następujące terminy sesjiw semestrze zimowym:

a)od}l stycznia do 3 lutego

2013 r. - zimowa sesja egzaminacyjna;

b)od 1l lutego do 17 lutego 2013 r, - zimowa sesja poprawkowa.

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego
nie możę mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w
KIOD.
do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to

II semestr (letni) trwa od 18 lutego do 30 września 2013 r.

l) Zajęciarozpoczynają się l8 lutego i trwają do 9 czerwca2013 r.
ż) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęó dydaktycznych:
- od 28 marca do 2 kwietnia

- 24

maja

-

-

wakacje wiosenne;

dzień ręktorski

z

okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjoname

i niestacjoname);
- 2 mala i

3l maja - dni rektorskie (studia stacjoname i niestacjoname);

- 4 maja i 5 maja
-

- dni rektorskie (studia niestacjonarne);

jeden piątek w maju możę zostac ogłoszony dniem ręktorskim

z okazji Juwęnaliów.

3)

Kierownik Podstawowej jednostki organizacyjnej moze przedłużyc
zajęcia na studiach
niestacjonarnYch do dnia 16 czerwca 2013 r. i zarządzić
zwolnienie z zajęć w dni łączące się z

innYmi dniami wolnYmi. Przesunięcie to nie moze mieć
wpływu na rozliczęnie nieobecności w
KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od l0 do 29 czerwcalll3
5) TerminY jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej
podstawowej j edno stk i or ganizacyj nej

t.

na miesiąc wrzesień ustala kięrownik

.

6) Od 30 czerwca do 30 września 2013 r. trwa przerwa przęznaczona
na wakacje letnie, obozy
naukowe, praktyki itp.

§2
Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio
25 lutego 2013 r.lub 9 września20I3r.
RozPoczęcie zajęĆ dYdaktycznych dla studęntów odbywających
praktyki pedagogiczne następuje po
zakończęniu praktyk.

l) LiczbaPoszczególnych dni

§3
tygodnia w I i II semestrze w roku ak.2012120l3 wynosi:

w I semestrze:

Pt]
14

l

Nd

15

13

]

l

_]

w II semestrze:
Ll
ll
ll

Pn
15

|

Wt

Nd

15

13
]

2) Kierownik Podstawowej jednostki organizacyjnej ustala
terminy zajęó tak,
PoszczególnYch Przedmiotów zostały zręa|izowane zgodnie z planem studiów.

§4
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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