
DOP.0210.63.2022 

 

Zarządzenie Nr 63/2022 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie podziału roku 

akademickiego 2022/2023 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z póź.zm.) w związku z §23 Regulaminu Studiów 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiącego załącznik do uchwały  

Nr 22/2022 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 

2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Rok akademicki 2022/2023 trwa od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.  

 

 

§ 2. 

Z zastrzeżeniem §3, ustala się następujący podział roku akademickiego 2022/2023: 

1)  semestr zimowy:     

a) zajęcia dydaktyczne trwają od 4 października 2022 r. do 12 lutego 2023 r.  

(w uzasadnionych przypadkach terminy zajęć mogą ulec zmianie dla studentów IV, 

V i VI roku kierunku lekarskiego), 

b) przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2022 r.  do 8 stycznia 2023 r., 

c) przerwa semestralna trwa od 13 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r. (może ulec 

zmianie dla studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego),  

2) semestr letni: 

a) zajęcia dydaktyczne trwają od 20 lutego 2023 r. do 18 czerwca 2023 r. (dla 

studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego zajęcia mogą ulec wydłużeniu),  

b) przerwa świąteczna trwa od 7 kwietnia 2023 r.  do 11 kwietnia 2023 r. 

  

 

§ 3. 

Ustala się następujący podział roku akademickiego 2022/2023 dla studentów kierunku 

pielęgniarstwo I stopnia prowadzonych w trybie niestacjonarnym: 

1)  semestr zimowy:     

a) zajęcia dydaktyczne trwają od 1 października 2022 r. do 26 lutego 2023 r.  

b) przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2022 r.  do 8 stycznia 2023 r., 

c) przerwa semestralna trwa od 27 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. 

2)  semestr letni: 

c) zajęcia dydaktyczne trwają od 4 marca 2023 r. do 2 lipca 2023 r.  

d) przerwa świąteczna trwa od 7 kwietnia 2023 r.  do 11 kwietnia 2023 r. 

 

 

§ 4. 

Okres po zakończeniu semestru letniego przeznaczony jest w szczególności na praktyki  

i wakacje letnie. 

 

 



§ 5. 

Ustanawia się w roku akademickim 2022/2023 następujące dni rektorskie: 

1) 03 października 2022 r., 

2) 31 października 2022 r., 

3) 02 maja 2023 r., 

4) 26 maja 2023 r. (Juwenalia), 

5) 09 czerwca 2023 r. 

 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

                          Rektor PUM 


