M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 423
ZARZĄDZENIE ROP 0101-112/16
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia organizacji
roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL, w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu studiów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:
§1
Zmienia się organizację roku akademickiego 2016/2017, określoną zarządzeniem z dnia 22 lutego
2016 roku nr ROP-0101-14/16 (Monitor KUL, poz. 161), poprzez dodanie punktu:
• „12 października 2016 r. (środa) – Międzynarodowy Dzień KUL”,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Organizacja roku akademickiego 2016/2017
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

1 października 2016 r. (sobota)
3 października 2016 r. (poniedziałek)
10-12 października 2016 r. (pon.-śr.)

12 października 2016 r. (środa)
13-16 października 2016 r. (czw.-nd.)

16 października 2016 r. (niedziela)

17 października 2016 r. (poniedziałek)

18 października 2016 r. (wtorek)
22 października 2016 r. (sobota)
31 października 2016 r. (poniedziałek)
1 listopada 2016 r. (wtorek)
2 listopada 2016 r. (środa)
8 grudnia 2016 r. (czwartek)
20 grudnia 2016 r. (wtorek)
23 grudnia 2016 r. - 1 stycznia 2017 r.
(pt.-nd.)
26 stycznia 2017 r. (czwartek)

Pierwszy dzień roku akademickiego i semestru
zimowego
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
Msza św. w kościele akademickim o godzinie 9.00
Rekolekcje dla studentów (godziny rektorskie dla
studentów I roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych
magisterskich 12.00-14.00)
Międzynarodowy Dzień KUL
V Kongres Kultury Chrześcijańskiej "Wolność ocalona.
Chrześcijańskie światło na drogach człowieka"
Rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 100-lecia KUL
Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017,
immatrykulacja studentów, dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale
Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli
Promocje doktorskie
Wspomnienie Św. Jana Pawła II
Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Dzień Zaduszny – Dzień rektorski
98. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Opłatek uniwersytecki
Ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia

w tym dniu zajęcia należy przeprowadzić zgodnie z planem
obowiązującym w piątek
28 stycznia 2017 r. (sobota)
Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze
zimowym na studiach niestacjonarnych
30 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla
studentów kierunków studiów kończących się
w semestrze zimowym, ostatni dzień zajęć
dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach
stacjonarnych
w tym dniu zajęcia należy przeprowadzić zgodnie z planem
obowiązującym w piątek
31 stycznia - 13 lutego 2017 r. (wt.-pon.) Zimowa sesja egzaminacyjna

15 lutego 2017 r. (środa)
14-20 lutego 2017 r. (wt. - pon.)
21 lutego 2017 r. (wtorek)
22 lutego 2017 r. (środa)

8 kwietnia 2017 r. (sobota)
12-18 kwietnia 2017 r. (śr.-wt.)
2 maja 2017 r. (wtorek)
maj 2017 r.
maj 2017 r. (sobota)
20 maja 2017 r. (sobota)
9 czerwca 2017 r. (piątek)
15 czerwca 2017 r. (czwartek)
16 czerwca 2017 r. (piątek)
17 czerwca 2017 r. (sobota)
19 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

23 czerwca 2017 r. (piątek)
20 czerwca-5 lipca 2017 r. (wt.-śr.)
27 czerwca 2017 r. (wtorek)
6 - 14 lipca 2017 r. (czw.-pt.)

Rozpoczęcie semestru letniego
Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim
95. rocznica śmierci Ks. Idziego Radziszewskiego,
założyciela i pierwszego Rektora KUL, uroczyste
złożenie kwiatów i modlitwa przy grobie założyciela,
z udziałem Senatu,
Promocje doktorskie
156. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej
Ferie Wielkanocne
Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Kulturalia
Pielgrzymka dziękczynna społeczności akademickiej KUL
do Łagiewnik
Święto Patrona Studentów bł. Piotra J. Frassatiego
30. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Boże Ciało, udział w procesji w parafii archikatedralnej
Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze
letnim na studiach niestacjonarnych
Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze
letnim na studiach stacjonarnych
Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla
studentów kierunków studiów kończących się
w semestrze letnim
Uroczystość NSPJ, Święto Patronalne KUL
Letnia sesja egzaminacyjna
Promocje doktorskie
Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna

