DNI STUDENTA I ROKU
NA WYDZIALE CHEMII UAM

INFORMUJEMY
 Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii
Umiejętności wybrało w dniu 18 czerwca br.
prof. zw. dr. hab. Bogdana Marcińca na
członka korespondenta Wydziału Nauk
Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii
Umiejętności.
 Rektor
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu
mianował
prof. dr. hab. Mieczysława Kozłowskiego na
stanowisko
profesora
zwyczajnego,
od dnia 1 września 2016 roku na czas
nieokreślony.
Wyżej wymienionym
serdecznie gratulujemy!
 Zarządzenie nr 500/2015/2016 Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 7 kwietnia br. w sprawie
organizacji roku akademickiego 2016/2017
zamieszczono na drugiej stronie dzisiejszego
wydania Biuletyn'u.
 Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału
Chemii
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza w Poznaniu w nowym roku
akademickim. Posiedzenia Rady odbywają się
zawsze w piątek, wyjątek stanowi wrzesień:
- 29 września 2016 roku /czwartek/,
- 21 października 2016 roku,
- 18 listopada 2016 roku,
- 16 grudnia 2016 roku,
- 20 stycznia 2017 roku,
- 17 lutego 2017 roku,
- 17 marca 2017 roku,
- 21 kwietnia 2017 roku,
- 19 maja 2017 roku,
- 23 czerwca 2917 roku.

/studia pierwszego i drugiego stopnia/
30 września 2016 roku
godz. 9:00 - Aula Uniwersytecka, ul. Henryka
Wieniawskiego 1 – Inauguracja Uniwersytecka
roku akademickiego 2016/2017 dla studentów
I roku
godz. 12:00 – Aula nowego Collegium
Chemicum, ul. Umultowska 89b, Kampus
Uniwersytecki
Morasko
Inauguracja
Wydziałowa roku akademickiego 2016/2017
Program uroczystości:
 prezentacja Wydziału Chemii UAM,
 immatrykulacja studentów I roku pierwszego
stopnia,
 wykład inauguracyjny.
Po wykładzie inauguracyjnym odbędzie się
obowiązkowe szkolenie BHP (około godz. 13:30, sala
2.64 i sala 2.62). Dotyczy ono również studentów
drugiego stopnia, którzy nie odbyli przeszkolenia na
pierwszym stopniu nauczania.

3 października 2016 roku
godz.
10:00
–
Aula
Collegium
Minus,
ul. Henryka Wieniawskiego 1 - uroczysta Inauguracja
Uniwersytecka roku akademickiego 2016/2017

godz. 13:00 – Aula nowego Collegium
Chemicum, Morasko - dla studiów pierwszego
stopnia odbędzie się spotkanie z opiekunami roku
(wydawanie legitymacji studenckich, podpisanie
ślubowania, wybór starosty).
godz. 14:00 – sala 2.62, Collegium Chemicum,
Morasko – dla każdej specjalności studiów
drugiego stopnia odbędzie się spotkanie
z opiekunami roku (wydanie legitymacji
studenckich, podpisanie ślubowania, wybór
starosty).

depchem@amu.edu.pl

Zarządzenie Nr 500/2015/2016
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 4, § 5 i § 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2016/2017:
30 września 2016 r.
Dzień studenta I roku
3 października 2016 r.
Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
4 października 2016 r. - 1 lutego 2017 r.
okres zajęć dydaktycznych
22 grudnia 2016 r. - 2 stycznia 2017 r.
wakacje zimowe
2 - 19 lutego 2017 r.
zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
20 lutego - 14 czerwca 2017 r.
okres zajęć dydaktycznych
14 - 18 kwietnia 2017 r.
wakacje wiosenne
16 - 30 czerwca 2017 r.
letnia sesja egzaminacyjna
1 - 31 lipca 2017 r.
wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia
terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących
w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 sierpnia - 3 września 2017 r.
okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki
zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych
ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
4 - 17 września 2017 r.
sesja egzaminacyjna*
*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem
okresu trwania tej sesji.
§2
1. W roku akademickim 2016/2017 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
3 października 2016 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r.,
10 maja 2017 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust 2.
2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki
Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
3. W dniu 4 czerwca 2017 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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