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ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO  
2022/2023  

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE 
 

1. SEMESTR ZIMOWY 01.10.2022 -19.02.2023  
 

w tym:  
zajęcia dydaktyczne 
 

03.10.2022 – 21.12.2022 studia stacjonarne  
 
studia niestacjonarne od pierwszego zjazdu 
– 18.12.2022 

ferie zimowe 
 

22.12.2022 – 06.01.2023  

zajęcia dydaktyczne  cd. 
 

09.01.2023 – 31.01.2023  
 
07.01.2023 – studia niestacjonarne do 
ostatniego zjazdu  

zimowa sesja egzaminacyjna i  
I poprawkowa   

01.02.2023 – 10.02.2023   
na studiach niestacjonarnych (zaocznych)  
sesja egzaminacyjna oraz poprawkowa I i II 
trwa 3 tygodnie od ostatniego zjazdu 

zimowa sesja II poprawkowa i przerwa 
międzysemestralna1 

13.02.2023 – 17.02.2023 
13.02.2023 – 28.02.2023 sesja II 
poprawkowa dla studentów kierunku 
weterynaria1 

 
2. SEMESTR LETNI 

 
 20.02.2023– 30.09.2023 
studia stacjonarne i niestacjonarne 
(weterynaria) 

 studia niestacjonarne (zaoczne) od 
pierwszego zjazdu do 30.09.2023 

w tym:  

zajęcia dydaktyczne 
 

20.02.2023 – 05.04.2023 – studia 
stacjonarne 
studia niestacjonarne od pierwszego zjazdu 

ferie wiosenne 
 

06.04.2023 – 12.04.2023 

zajęcia dydaktyczne cd. 
 

13.04.2023 – 14.06.2023 
na studiach niestacjonarnych zajęcia trwają 
do ostatniego zjazdu 

letnia sesja egzaminacyjna i 
I poprawkowa 
 

15.06.2023 – 30.06.2023 
na studiach niestacjonarnych sesja 
egzaminacyjna i I poprawkowa trwa 2 
tygodnie od ostatniego zjazdu  

wakacje letnie, w tym praktyki zawodowe do 
31.08.2023 

01.07.2023 – 30.09.2023 

letnia sesja egzaminacyjna II 
poprawkowa; egzamin z praktyk 
zawodowych termin I, 

01.09.2023 – 15.09.2023 

egzamin z praktyk zawodowych termin 
II oraz okres, w którym należy załatwić 
wszystkie sprawy organizacyjne związane z 

18.09.2023 – 30.09.2023 
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zakończeniem roku akademickiego 
2022/2023 i rozpoczęciem roku 
akademickiego 2023/2024  

 
Ważne informacje: 
 
1. Dla studentów kierunku weterynaria w semestrze zimowym 2022-2023 ustala się 

zimową II sesję poprawkową w terminie od 13.02.2023 r. do 28.02.2023 r. z 

zachowaniem terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim od         
20.02.2023 r. 

 

2. Studenci II roku kierunku dietetyka studia niestacjonarne drugiego stopnia w czasie 
semestru zimowego od 9 stycznia do 27 stycznia 2023 r. realizują 3 tygodniową 

praktykę zawodową. Egzamin z praktyk odbywa się w czasie sesji egzaminacyjnej 
oraz I i II poprawkowej.  

 

3. W czasie trwania semestru zimowego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych (weterynaria) w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) należy 

zrealizować tylko zajęcia przypadające w piątek. 
 

4. W czasie trwania semestru letniego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych (weterynaria) w dniu 13 czerwca (wtorek) należy realizować tylko 

zajęcia przypadające w czwartek.  

 
5. Egzamin dyplomowy należy planować w następujących terminach: od 15.06.2023 r. 

do 10.07.2023 r. oraz 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. 
 

6. Studenci są zobowiązani do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej najpóźniej do 

30 czerwca 2023 r.  
 

 
 

 
 


