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ZARZĄDZENIE NR 1 

REKTORA ASP W KRAKOWIE 

z dnia 2 stycznia 2012 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 odbywać się będą w terminach: 

od 1 października 2012 roku     do 21 grudnia 2012 roku 

od 3 stycznia 2013 roku     do 31 stycznia 2013 roku 

od 15 lutego 2013 roku     do 28 marca 2013 roku 

od 4 kwietnia 2013 roku    do 28 maja 2013 roku 

 

§ 2 

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach: 

sesja zimowa 
od 1 lutego 2013 roku     do 7 lutego 2013 roku 

zimowa poprawkowa 

w terminach ustalonych przez dziekanów, ni później niż do 15 marca 2013 roku 

sesja letnia 
od 29 maja 2013 roku     do 14 czerwca 2013 roku 

letnia poprawkowa 
od 16 września 2013 roku    do 30 września 2013 roku 

 

§ 3 

Dni wolne od zajęć: 

Przerwa świąteczna 

od 22 grudnia 2012 roku     do 2 stycznia 2013 roku 

Przerwa semestralna 

od 8 lutego 2013 roku     do 14 lutego 2013 roku 

Przerwa świąteczna 

od 29 marca 2013 roku     do 3 kwietnia 2013 roku 

Wakacje letnie 

od 1 lipca 2013 roku      do 30 września 2013 roku 

 

§ 4 

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. 

 

§ 5 

Okres od 16 września 2013 roku do 30 września 2013 roku przeznaczony jest na załatwienie 

spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2012/2013 

i rozpoczęciem roku akademickiego 2013/2014. 
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§ 6 

Dziekani wydziałów ustalają organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków 

oraz form kształcenia w oparciu o plany studiów i programy kształcenia nie później niż  

15 września 2012 roku. Obowiązującą pedagogów i studentów organizację roku 

akademickiego, po ustaleniu prowadzących i podpisaniu umów o dzieło/umów zlecenia 

z pedagogami, należy złożyć nie później niż 1 października 2012. 

 

§ 7 

Kierownik studiów doktoranckich ustala organizację roku akademickiego środowiskowych 

studiów doktoranckich przed ogłoszoną inaugurację roku studiów. 

 

§ 8 

Dziekani wydziałów prowadzących studia podyplomowe ustalają z kierownikami tych 

studiów organizację roku akademickiego nie później niż 30 września 2012 roku. 

 

§ 9 

Wydział Malarstwa ustala organizację kursu dokształcającego tzw. „otwartej Akademii” dla 

słuchaczy niebędących studentami, nie później niż 30 września 2012 roku. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku z wyjątkiem § od 6 do 9, 

które wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 roku. 

 

 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 


