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Zarządzenie nr 56/2022 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 6 października 2022 r. 

 

w sprawie warunków przyjmowania oraz odbywania przez studentów ukraińskich uczelni 

artystycznych stażu artystycznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwana dalej ASP) zapewni w roku 

akademickim 2022/2023 staże artystyczne dla nie więcej niż 25 cudzoziemców posiadających status 

studenta uczelni artystycznej z terenów Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 r. 

2. Przez staż artystyczny rozumie się realizację indywidualnego programu artystycznego, pod opieką 

nauczyciela akademickiego zatrudnionego w ASP, przez okres jednego lub dwóch semestrów. 

 

§ 2 

1. Na staż artystyczny ASP przyjmuje cudzoziemców, którzy w momencie składania podania o staż 

posiadają status studenta kierunku artystycznego w swojej uczelni macierzystej. 

2. Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na staż artystyczny powinien złożyć podanie do Prorektora 

ds. studenckich i kształcenia ASP w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru zimowego lub 

w terminie 7 dni od rozpoczęcia semestru letniego oraz załączyć następujące dokumenty: 

1) zaświadczenie z uczelni macierzystej lub inny dokument potwierdzający posiadanie statusu 

studenta 

2) portfolio 

3) kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt przybycia do Polski po 24 lutego 2022 r. tj.: 

a) zaświadczenia wystawionego przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od dnia 

24 lutego 2022 r. lub 

b) paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi oraz strona z pieczątką wjazdu do Polski 

od dnia 24 lutego 2022 r.) lub 

c) zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR. 

3. Wzór podania, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. W podaniu należy wskazać wydział w ramach którego realizowany będzie staż artystyczny. 

5. Przyjęcie na staż artystyczny następuje w drodze indywidualnej decyzji Prorektora ds. studenckich 

i kształcenia. 

 

§ 3 

1. Po wydaniu decyzji o przyjęciu cudzoziemca na staż artystyczny dziekan wydziału wyznacza 

opiekuna stażu. 

2. Opiekun stażu artystycznego zapewnia warunki niezbędne do realizacji ustalonego programu stażu. 



3. Po zakończenie stażu artystycznego opiekun sporządza zaświadczenie o przebiegu stażu 

artystycznego, zawierające opis zrealizowanego programu oraz czas trwania stażu. 

4. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

1. Za odbycie stażu artystycznego ASP nie pobiera opłaty. 

2. Stażyści, uprawnieni są do otrzymania stypendium stażowego w wysokości 800 zł brutto brutto 

miesięcznie. Staże finansowane są w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju ASP 

w Krakowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach 

umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-z066/18, podpisanej z Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju. 

3. Warunkiem przyznania stypendium stażowego jest złożenie uzupełnionego i podpisanego 

kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia uczestnika projektu, według wzorów określonych 

w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Stypendium stażowe jest wypłacane od miesiąca, w którym wydano decyzję o przyjęciu na staż do: 

1) końca stycznia w przypadku stażu realizowanego w semestrze zimowym 

2) końca czerwca w przypadku stażu realizowanego w semestrze letnim. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 / - / dr hab. Robert Sowa, prof. ASP 

Prorektor ds. studenckich i kształcenia 


