
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 lutego 2020 r.  

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) ustala się następującą organizację roku 

akademickiego 2020-2021: 

§1 

1. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia (nie dotyczy kierunków wymienionych w pkt 2-10). 

2. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na studiach trzeciego 

stopnia doktoranckich – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na VII semestrze studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na pierwszym semestrze 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od 

semestru letniego – załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

5. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na I i II roku kierunku 

aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, studia stacjonarne pierwszego 

stopnia, profil praktyczny – załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

6. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na II roku kierunku 

geodezja i kartografia, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, profil 

praktyczny – załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

7. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na III roku kierunku 

leśnictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny – 

załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

8. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na III roku kierunku 

biokosmetologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny – załącznik 

nr 8 do niniejszego zarządzenia. 

9. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na III roku kierunku 

bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne pierwszego stopnia– załącznik nr 9 

do niniejszego zarządzenia. 

10. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 obowiązująca na II roku kierunku 

dietetyka, studia stacjonarne drugiego stopnia – załącznik nr 10 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 
§2 

 

1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne 

od zajęć dydaktycznych. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dziekana prorektor ds. studenckich i 

dydaktyki może zmienić organizację roku akademickiego dla danego kierunku 

studiów zachowując pełną realizację programu studiów. 



3. Nadzór nad wykonaniem sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 

października 2020 r.   

 

 

 

                                                                                                 REKTOR 

 

                                                                             Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


