Zarządzenie Nr 27/2021
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 62 Statutu Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje:

§1
1. Rok akademicki 2021/2022 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie trwa od 1 października
2021 roku do 30 września 2022 roku.
2. Rok akademicki dzieli się na :
1) semestr zimowy
2) semestr letni
z zastrzeżeniem ust. 3.

od 01.10.2021 r.
od 28.02.2022 r.

do 27.02.2022 r.,
do 30.09.2022 r.,

3. Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego rok akademicki dzieli się na :
1) semestr zimowy
2) semestr letni

od 01.10.2020 r.
od 09.02.2022 r.

do 08.02.2022 r.,
do 30.09.2022 r.,

§2
Ustala się następujący rozkład semestru zimowego, o którym mowa w § 1 ust. 2:
Okres szkolny:

od 01.10.2021 r.

do 01.02.2022 r.

Przerwa świąteczna
Sesja egzaminacyjna
Sesja poprawkowa
Przerwa międzysemestralna

od 23.12.2021 r.
od 02.02.2022 r.
od 09.02.2022 r.
od 16.02.2022 r.

do 02.01.2022 r.
do 08.02.2022 r.
do 15.02.2022 r.
do 27.02.2022 r.

§3
Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego ustala się następujący rozkład semestru zimowego,
o którym mowa w § 1 ust. 3:
Okres szkolny:

od 01.10.2021 r.

do 08.02.2022 r.

Sesja egzaminacyjna (1)
Przerwa świąteczna

od 02.12.2021 r.
od 23.12.2021 r.

do 08.12.2021 r.
do 02.01.2022 r.

§4
Ustala się następujący rozkład semestru letniego, o którym mowa w § 1 ust. 2:
Okres szkolny:

od 28.02.2022 r.

do 22.06.2022 r.

Przerwa świąteczna
Sesja egzaminacyjna
Wakacje letnie
Sesja poprawkowa

od 14.04.2022 r.
od 23.06.2022 r.
od 11.07.2022 r.
od 01.09.2022 r.

do 20.04.2022 r.
do 10.07.2022 r.
do 31.08.2022 r.
do 21.09.2022 r.

§5
Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego ustala się następujący rozkład semestru letniego,
o którym mowa w § 1 ust. 3:
Okres szkolny:

od 09.02.2022 r.

do 22.06.2022 r.

Sesja egzaminacyjna (2)
Przerwa międzysemestralna
Przerwa świąteczna
Sesja egzaminacyjna (3)
Sesja egzaminacyjna (4)
Wakacje letnie
Sesja poprawkowa

od 16.02.2022 r.
od 23.02.2022 r.
od 14.04.2022 r.
od 04.05.2022 r.
od 23.06.2022 r.
od 11.07.2022 r.
od 01.09.2022 r.

do 22.02.2022 r.
do 27.02.2022 r.
do 20.04.2022 r.
do 10.05.2022 r.
do 10.07.2022 r.
do 31.08.2022 r.
do 21.09.2022 r.

§6
Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022, obejmująca semestry zimowy
i letni, określona jest w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§7
Podział roku akademickiego dla studentów VI roku studiów kierunku lekarskiego może podlegać
modyfikacjom uwzględniającym odrębność organizacji procesu kształcenia.

§8
Podział roku akademickiego dla studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz
V i VI roku kierunku lekarskiego studiów prowadzonych w języku angielskim może podlegać
modyfikacjom uwzgledniającym odrębność organizacji procesu kształcenia.
§9
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.
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