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Zarządzenie nr 7 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 31 stycznia 2006 roku 
 

 

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2006/2007 
 
 
 
        Działając na podstawie § 3 pkt. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego uchwalonego przez Senat UJ uchwałami – z 23 stycznia 2002 roku oraz z 30 

kwietnia 2003 roku zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 odbywać się będą: 
od   3 października 2006 roku   do 20 grudnia 2006 roku 

od   3 stycznia 2007 roku    do 26 stycznia 2007 roku 

od 26 lutego 2007 roku    do   4 kwietnia 2007 roku 

od 11 kwietnia 2007 roku    do 15 czerwca 2007 roku. 

 

§ 2 
 

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach: 
Zimowa: 

od 29 stycznia 2007 roku    do   9 lutego 2007 roku 

Zimowa poprawkowa: 

od 19 lutego 2007 roku    do 23 lutego 2007 roku 

Letnia: 

od 18 czerwca 2007 roku    do 30 czerwca 2007 roku  
Letnia poprawkowa: 

od   3 września 2007 roku    do 14 września 2007 roku. 

 

§ 3 
 

Dni wolne od zajęć:   
Przerwa świąteczna: 

od 21 grudnia 2006 roku    do   2 stycznia 2007 roku 

Przerwa semestralna: 

od 12 lutego 2007 roku    do 23 lutego 2007 roku 

Przerwa świąteczna: 

od   5 kwietnia 2007 roku    do 10 kwietnia 2007 roku 

Wakacje letnie: 

od   1 lipca 2007 roku     do 28 września 2007 roku. 

 

 

 

 



 

 

Dodatkowe dni, w których obowiązują godziny rektorskie: 

– 31 października, 2 listopada 2006 roku 

–   2 maja 2007 roku 

–   8 czerwca 2007 roku. 

§ 4 
 

Dziekan wydziału może ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć w zależności od potrzeb 

danego wydziału lub kierunku (specjalności). 

 

§ 5 
 

Okres od 17 września 2007 roku do 28 września 2007 roku przeznaczony jest na załatwianie 

spraw organizacyjnych, związanych z zakończeniem roku akademickiego 2006/2007 

i rozpoczęciem roku akademickiego 2007/2008. 

 

§ 6 
 

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala prorektor ds. 

Collegium Medicum UJ. 

§ 7 
 

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów zaocz-

nych, wieczorowych i eksternistycznych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące 

plany i programy studiów. 

§ 8 
 

Z dniem 30 września 2006 roku traci moc zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego z 17 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 

2005/2006. 

§ 9 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z ważnością od 1 października 2006 roku. 

 

 

 

 

Rektor 
 
 
 

Prof. dr hab. Karol Musioł 
 

 
 

 

Otrzymują: 
 
– Prorektorzy UJ 

– Dziekani Wydziałów  

– wszystkie jednostki organizacyjne działalności podstawowej 

– Dział Nauczania 

– Dyrektor Administracyjny 

– Samorząd Studentów  

(z Collegium Medicum) 
 


