
T   E   R   M   I   N   A   R   Z  
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU  

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 

 

  3.10.2016  godz. 10.00 Spotkanie JM Rektora ze studentami  I roku i przyjęcie ślubowania 

10.10.2016  godz.11.00 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 

 

Semestr zimowy 

  3.10.2016  - 20.01.2017 okres zajęć dydaktycznych 

23.12.2016  -  2.01.2017 przerwa świąteczna 

23.01.2017  -  5.02.2017 zimowa sesja egzaminacyjna 

  6.02.2017  - 12.02.2017 przerwa międzysemestralna 

11.02.2017- 18.02.2017              sesja poprawkowa 

 

Semestr letni 

13.02.2017 -  20.05.2017 okres zajęć dydaktycznych 

13.04.2017  - 18.04.2017 przerwa wielkanocna 

21.05.2017 -  29.05.2017 letnia sesja egzaminacyjna 

30.05.2017 wernisaż wystawy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

30.05.2017  - 02.06.2017 wystawa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

03.06.2017 -18.06.2017 obrony prac dyplomowych –studia stacjonarne i 

niestacjonarne 

16.09.2017 - 23.09.2017 poprawkowa sesja egzaminacyjna 

 

25.03.2017 Drzwi otwarte 

22.04.2017 Drzwi otwarte 

 

W roku akademickim 2016/2017 ustanawia się  dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

10 października 2016, 31 października 2016,  2 maja 2017. 

Szczegółowy terminarz: 
19.09.2016 - Możliwość zakwaterowania w domach akademickich. 

od 29.09.2016 - Odbiór dokumentów przez studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

1.10.2016 - Rozpoczęcie zajęć dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych. 

7.10.2016 - Rozpoczęcie zajęć na studiach trzeciego stopnia (zgodnie z harmonogramem 

zjazdów na  

   poszczególnych  wydziałach). 

7.10.2016 - Rozpoczęcie zajęć dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

1.10.2016 - Rozpoczęcie zajęć dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

31.10.2016 - Termin składania programów nauczania. 

3.01.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. 

3.01.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych. 

13.01.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

07.01.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

20.01.2017 - Zakończenie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. 

20.01.2017 - Zakończenie zajęć dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych. 

22.01.2017 - Zakończenie zajęć dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

23-05.02.2017 - Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych 



23-05.02.2017 - Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych  
2-16.02.2017 - Przerwa międzysemestralna dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

27.01-1.02.2017 - Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

27-28.01.2017 - Zimowa sesja egzaminacyjna na studiach trzeciego stopnia.  

28-29.01.2017 - Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

29.01.2017 - Zakończenie zajęć dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

6-12.02.2017 - Przerwa międzysemestralna dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych.  

30.01-3.02.2017 - Przerwa międzysemestralna dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

17.02.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

25.02.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. 

4.02.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 
13.02.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. 

13.02.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych. 

13-18.02.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych.  

10-11.02.2017 - Sesja poprawkowa na studiach trzeciego stopnia. 

18.02.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych pierwszego  

                                            stopnia.  

25.02.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 

4-5.02.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

10.02.2017 - Wznowienie zajęć na studiach trzeciego stopnia (zgodnie z harmonogramem zjazdów na  

  poszczególnych wydziałach).  
13-18.04.2017 -przerwa wielkanocna 

19.04.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. 

19.04.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych. 

21.04.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych.  

22.04.2017 - Wznowienie zajęć dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

21.05.2017 - Zakończenie zajęć dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

19.05.2017 - Zakończenie zajęć dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych. 

21–29.05.2017 - Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych 

21-29.05.2017 - Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych  
26-27.05.2017                      - Letnia sesja egzaminacyjna na studiach trzeciego stopnia.  

27-28.05.2017 - Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych.  

28.05-2.06.2017 - Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

28.05.2017 - Zakończenie zajęć dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

03.06.2017 - Likwidacja wystawy UAP w Poznaniu. 

03.06-18.06                          -obrony prac dyplomowych 

19 06 2017                          Rekrutacja - Szczegółowy terminarz rekrutacji zostanie ogłoszony później  

22-23.09.2017 - Sesja poprawkowa na studiach trzeciego stopnia.  

16.09.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału KM studiów niestacjonarnych. 

16-23.09.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów studiów stacjonarnych. 

18-22.09.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału GiKW studiów niestacjonarnych. 

16-23.09.2017 - Sesja poprawkowa dla studentów Wydziału AWiS studiów niestacjonarnych  

 
 

 

 

 

 


