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1. Semestr zimowy trwa od 1 października (pon.) 2012 r. do 14 lutego (czw.) 2013 roku 

i obejmuje: 

 

1/ okres zajęć od 1 października (pon.) do 21 grudnia (pt.) 2012, 

2/ wakacje zimowe od 22 grudnia (sb.) 2012 do 2 stycznia (śr.) 2013, 

3/ okres zajęć od 3 stycznia (czw.) do 31 stycznia (czw.) 2013, 

4/ zimową sesję egzaminacyjną od 1 lutego (pt.) do 7 lutego (czw.) 2013, 

5/ przerwę międzysemestralną od 8 lutego (pt.) do 14 lutego (czw.) 2013. 

 

2. Egzaminy poprawkowe i uzupełnienia zaległych ćwiczeń w pracowniach, po zimowej sesji 

egzaminacyjnej, odbywają się w terminach ustalonych przez dziekanów, najpóźniej do 

15 marca (pt.) 2013. 

 

3. Semestr letni trwa od 15 lutego (pt.) do 30 czerwca (nd.) 2013 i obejmuje: 

 

1/ okres zajęć od 15 lutego (pt.) do 28 marca (czw.) 2013, 

2/ wakacje wiosenne od 29 marca (pt.) do 3 kwietnia (śr.) 2013 włącznie, 

3/ okres zajęć od 4 kwietnia (czw.) do 28 maja (śr.) 2013, 

4/ letnią sesję egzaminacyjną od 29 maja (pt.) do 14 czerwca (pt.) 2013, 

5/ w terminie od 2 czerwca (nd.) do 9 czerwca (nd.) 2013 będzie prezentowana wystawa 

końcoworoczna. 

6/ okres od 15 czerwca (sb.) do 30 czerwca (nd.) 2013 może być wykorzystany na plenery 

i praktyki zawodowe. 

 

4. Terminy egzaminów dyplomowych wyznacza Dziekan na podstawie Regulaminu studiów 

ASP. 

 

5a. Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia dla kierunku  architektura wnętrz będzie 

przeprowadzony w dniach od 11 (pn.) do 14 (czw.) lutego 2013 r. 

5. Konkursowy egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego oraz 

drugiego stopnia będzie przeprowadzony w dniach od 10 czerwca (pn.) do 19 lipca (pt.) 2013. 

 

6. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie będzie przeprowadzone do dnia  

27 września (pt.) 2013. 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia podyplomowe będzie przeprowadzone do dnia  

27 września (pt.) 2013. 

 

7. Zapisy kandydatów na studia typu otwartego przyjmuje się do 27 września (pt.) 2013. 

Na okres krótszy niż semestr do pierwszej soboty kolejnego miesiąca. 

 



Załącznik do zarządzenia nr 1  

Rektora ASP z 2 stycznia 2012 roku 

 

8. Uzupełnienia zaległych ćwiczeń w pracowniach, po letniej sesji egzaminacyjnej, odbywają 

się w terminach ustalonych przez dziekanów, egzaminy poprawkowe od 16 września (pon.) 

do 30 września (pt.) 2013. 

9. W okresie od 1 października (pn.) 2012 do 30 września (pn.) 2013 odbywają się plenery 

i praktyki studenckie objęte programem studiów.  

Wydziały mogą w tych miesiącach organizować także plenery dodatkowe ze środków 

własnych.  

 

10. Studenci winni mieć zapewniony co najmniej sześciotygodniowy okres wypoczynku letniego 

w terminie od 1 lipca (pn.) do 30 września (pn.) 2013. 

 

11. W ostatnim tygodniu września dopuszcza się organizowanie kursów specjalistycznych dla 

osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studentów I roku będzie 

obowiązywać szkolenie podstawowe i stanowiskowe BHP. 

 

12. Rektor, a także Dziekan w porozumieniu z Rektorem, może ustanowić dodatkowe dni wolne 

od zajęć. 

Prawo do występowania o ich ustanowienie mają również odpowiednie organy Samorządu 

Studenckiego. 

 

13. Przewiduje się ogłoszenie godzin rektorskich 2 listopada (pt.) 2012.  

 

 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

 

 


