
Zarządzenie nr 7 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 18 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 

 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku 

z § 14 ust. 8 i 9 Regulaminu studiów zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą 

w terminach: 

od 3 października 2016 roku (pon.)  do 22 grudnia 2016 roku (czw.) 

od 2 stycznia 2017 roku (pon.)   do 27 stycznia 2017 roku (pt.) 

od 13 lutego 2017 roku (pon.)   do 13 kwietnia 2017 roku (czw.) 

od 19 kwietnia 2017 roku (śr.)   do 26 maja 2017 roku (pt.) 

 

§ 2 

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach: 

sesja zimowa 
od 30 stycznia 2017 roku (pon.)   do 3 lutego 2017 roku (pt.) 

zimowa poprawkowa 

od 13 lutego 2017 roku (pon.)   do 24 lutego 2017 roku (pt.) 

sesja letnia 
od 29 maja 2017 roku (pon.)    do 9 czerwca 2017 roku (pt.) 

letnia poprawkowa 
od 14 września 2017 roku (czw.)   do 29 września 2017 roku (pt.) 

 

§ 3 

Dni wolne od zajęć: 

Przerwa świąteczna 

od 23 grudnia 2016 roku (pt.)   do 30 grudnia 2016 roku (pt.) 

Przerwa semestralna 

od 6 lutego 2017 roku (pon.)   do 10 lutego 2017 roku (pt.) 

Przerwa świąteczna 

od 14 kwietnia 2017 roku (pt.)    do 18 kwietnia 2017 roku (wt.) 

Wakacje letnie 

od 1 lipca 2017 roku (sob.)    do 29 września 2017 roku (pt.) 

 

§ 4 

W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może przedłużyć sesję letnią do 

30 czerwca 2017 r. 



§ 5 

Okres od 15 do 30 czerwca 2017 roku jest przeznaczony na realizację obowiązkowych 

praktyk, plenerów i obozów szkoleniowych wynikających z programu kształcenia. 

 

§ 6 

Wystawa końcoworoczna eksponowana będzie od 4 do 11 czerwca 2017 roku. 

 

§ 7 

Ustala się dodatkowy dzień wolny od zajęć: 2 maja 2017 roku. Rektor, a także 

Dziekan w porozumieniu z Rektorem, może ustanowić inne dodatkowe dni wolne od 

zajęć. Prawo do występowania o ich ustanowienie mają również odpowiednie organy 

Samorządu Studenckiego. 

 

§ 8 

Organizację roku akademickiego 2016/2017 dla poszczególnych kierunków, poziomów 

kształcenia i form studiów ustalają Dziekani Wydziałów w terminie do 30 września 

2016 roku. Wnioski w sprawach dotyczących zatrudnienia powinny wpłynąć do 

Działu Spraw Pracowniczych nie później niż do 29 kwietnia 2016 roku.  

 

§ 9 

Programy kształcenia, w tym plany studiów dla poszczególnych kierunków 

obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 są podawane do publicznej wiadomości 

nie później 4 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

§ 10 

Organizację roku akademickiego środowiskowych studiów doktoranckich ustala 

Kierownik studiów doktoranckich przed inauguracją roku studiów. 

 

§ 11 

Organizację roku akademickiego na studiach podyplomowych ustalają Dziekani 

prowadzących je Wydziałów w porozumieniu z kierownikami studiów 

podyplomowych przed inauguracją roku studiów. 

 

§ 12 

Organizację „Otwartej Akademii” ustala Wydział Malarstwa nie później niż do 

30 września 2016 roku. 

 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 


