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Uchwała nr 39/2018 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 24/2018 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i 

trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i 

drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 osób, którym potwierdzono 

efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów 

uczenia się 

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2, art. 70 ust. 4 oraz art. 71 ust. 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668) zwanej dalej ustawą oraz § 11 pkt 5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie (zwanej dalej ASP) mając na uwadze uchwałę nr 44/2015 Senatu Akademii 

Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych 

poza systemem studiów (z późn. zm.), Senat ASP ustala niniejszym warunki i tryb rekrutacji 

na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia 

prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2019/2020 dla 

osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury 

potwierdzania efektów uczenia się: 

 

      § 1 

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały nr 24/2018 Senatu z dnia 23 maja 2018 r.: 

 

1. § 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: w procesie potwierdzenia efektów uczenia się na 

sporządzonej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej zajęli najwyższe miejsca 

umożliwiające im przyjęcie na studia mieszczące się w limicie, o którym mowa w § 4 

ust.1.   

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na 

podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej 

liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 
 


