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Pismo okólne nr 1/2021 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
z dnia 13 września 2021 r. 

 
 
w sprawie zasad zapisów na zajęcia do wyboru od roku akademickiego 2021/2022 
  
 

Na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie uchwalonego przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
uchwałą nr 31/2019 z dnia 24 maja 2019 r. (z późn. zm.) ustalam, że: 

1. Od roku akademickiego 2021/2022 zapisy na zajęcia do wyboru odbywają się wyłącznie 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Akademus. 

2. Dziekani ustalają terminy zapisów na zajęcia, z zastrzeżeniem, że zamkniecie zapisów 
następuje nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia semestru. 

3. Przed uruchomieniem zapisów osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane poinformować 
właściwy Dziekanat o obowiązujących zasadach kwalifikacji na zajęcia, w tym 
o obowiązującym limicie uczestników zajęć. 

4. Studenci są zobowiązani do dokonania zapisów w wyznaczonym terminie. 
5. Dokonanie zapisu lub jego zmiana po wyznaczonym terminie są możliwe wyłącznie za zgodą 

Dziekana Wydziału. 
6. W przypadku gdy na zajęcia obowiązują dodatkowe zasady kwalifikacji (np. ocena portfolio, 

rozmowa kwalifikacyjna lub inne) student jest zobowiązany wypełnienia wymogów 
kwalifikacji w sposób i w terminie określonym przez osobę prowadzącą zajęcia. 

7. Po zamknięciu zapisów osoba prowadząca zajęcia w terminie 5 dni dokonuje potwierdzenia 
zapisów studentów zakwalifikowanych na zajęcia oraz odrzucenia zapisów studentów, 
którzy nie zostali zakwalifikowani. 

8. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 6 może zostać przedłużony 
za zgodą Prorektora ds. studenckich i kształcenia.  

9. W przypadku braku kwalifikacji na wybrane zajęcia student jest zobowiązany zgłosić ten 
fakt do właściwego Dziekanatu, który wskaże inne dostępne zajęcia. W takim przypadku 
zapisy dokonywane są przez Dziekanat. 

10. Jednostką właściwą do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem modułu 
systemu Akademus dedykowanemu zapisom na zajęcia jest Dział Nauczania. Zgłoszenia 
należy kierować na adres e-mail: dzialnauczania@asp.krakow.pl. 

11. Jednostką właściwą do zgłaszania problemów związanych z logowaniem do systemu 
Akademus jest Dział Informatyczny. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: 
mstawowy@asp.krakow.pl.  

 

mailto:dzialnauczania@asp.krakow.pl
mailto:mstawowy@asp.krakow.pl

