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Uchwała nr 23/2021 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian do Regulaminu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, art. 75 ust. 2-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 i § 72 ust. 2-5 
Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) Senat ASP uchwala 
następujące zmiany do Regulaminu studiów w ASP, uchwalonego przez Senat ASP uchwalą nr 31/2019 
z dnia 24 maja 2019 r. (ze zm.): 

 
§ 1 

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą dokonania wpisu 
na studia oraz złożenia ślubowania, którego treść określa statut ASP.” 

2. § 3 ust. 5 zd. 1 otrzymuje brzmienie: 
„5. Student otrzymuje legitymację studencką, która jest dokumentem poświadczającym jego status 
i posiadanie praw studenta.” 

3. § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe po zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się w terminach 
ustalonych przez dziekanów, nie później niż do 28 lutego.” 

4. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Studia prowadzone są w ramach kierunku studiów. Rada wydziału może określić zakresy 
programowe prowadzone w ramach kierunku.” 

5. § 13 ust. 3 wykreśla się 
6. § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zajęcia nieobjęte programem studiów zaliczone przez studenta są odnotowywane 
w uczelnianym systemie informatycznym oraz w suplemencie do dyplomu, z zastrzeżeniem, 
że  uzyskane wyniki nie są wliczane do średniej ocen.” 

7. § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Student jest informowany o uzyskanych wynikach zaliczeń i egzaminów poprzez wpisy 
w uczelnianym systemie informatycznym.” 

8. § 23 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Formalnym potwierdzeniem zaliczenia przedmiotu jest złożenie przez uprawnioną osobę, 
o której mowa w ust. 9, protokołu zaliczenia przedmiotu.” 

9. § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na egzaminie w pierwszym terminie 
prowadzący przedmiot wpisuje studentowi ocenę niedostateczną w ramach tego terminu.” 

10. § 26 ust. 6-9 otrzymują brzmienie: 
„6. Zaliczenie semestru potwierdzone zostaje wpisem na kolejny semestr studiów w uczelnianym 
systemie informatycznym. 
7. Student jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych 
programem studiów w danym semestrze najpóźniej w ostatnim dniu sesji, a w przypadku 



przystąpienia do sesji poprawkowej w ostatnim dniu sesji poprawkowej pod rygorem niewpisania 
na kolejny semestr studiów.  
8. wykreśla się 
9. Student rozlicza się na koniec ostatniego semestru studiów, w terminie wskazanym przez 
dziekana, ze wszystkich zobowiązań wobec wydziału oraz ASP, w szczególności z opłat związanych 
ze studiami oraz z wypożyczeń w bibliotece, składając wydziałową kartę obiegową.” 

11. w § 31 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: 
„16. Okres urlopu udzielonego zgodnie z ust. 14 nie jest wliczany do łącznego okresu urlopu w czasie 
trwania poziomu studiów, o którym mowa w ust. 5.” 

12. § 32 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) dokumenty potwierdzające zaliczenie wszystkich zakończonych semestrów studiów” 

13. § 39 ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie: 
„1. Termin złożenia pracy dyplomowej po studiach trwających nieparzystą liczbę semestrów upływa 
nie później niż 31 stycznia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obejmujących sytuacje 
losowe, problemy zdrowotne lub inne okoliczności niezależne od studenta, Dziekan, na wniosek 
studenta lub opiekuna pracy dyplomowej, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, 
jednak nie później niż do 31 marca. 
2. Termin złożenia pracy dyplomowej po studiach trwających parzystą liczbę semestrów upływa nie 
później niż 15 maja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obejmujących sytuacje losowe, 
problemy zdrowotne lub inne okoliczności niezależne od studenta, Dziekan, na wniosek studenta lub 
opiekuna pracy dyplomowej może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie później 
niż do 30 września. 
5. Praca dyplomowa (zarówno jej cześć pisemna oraz dokumentacja dzieła) składana jest w wersji 
elektronicznej.” 

14. § 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Do suplementu do dyplomu wpisywana jest ocena wymieniona w ust. 1 pkt 3 w formie słownej, 
zaokrąglona zgodnie z zasadą określoną w ust. 4.” 

15. § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Średnia ocen wymienionych w punktach 1-3 wynosi minimum 4,9.” 

16. § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Nagrody, wyróżnienia i pochwały wprowadzane są do systemu informatycznego uczelni.” 
 

§ 2 
Zmiany Regulaminu studiów wynikające z niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem 1 października 
2021 roku. 

 
 
 
 
 
Uzgodniono z Samorządem Studenckim 
Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie 
 
/Marianna Krzysztofik/ 


