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Znak sprawy: SD-5121-2/2018 

 

Zarządzenie nr  25 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 16 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie powoływania i zadań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

na studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie w roku akademickim 2018/2019 
  

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), w związku 

z uchwałą nr 15/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

(zwanej dalej ASP) z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 

6-semestralne środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych – 

prowadzone jako studia stacjonarne – w roku akademickim 2018/2019, zarządzam, 

co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne środowiskowe studia doktoranckie odbywa się 

przed jedną z trzech Komisji Rekrutacyjnych, odrębnie dla dyscyplin „sztuki piękne”, 

„sztuki projektowe” oraz „konserwacja i restauracja dzieł sztuki”. 

 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnych wchodzą przedstawiciele siedmiu wydziałów ASP 

reprezentujący dyscypliny „sztuki piękne”, „sztuki projektowe” i „konserwację 

i restaurację dzieł sztuki” posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 

oraz pracownicy o kompetencjach teoretycznych, posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora, przy czym: 

1) w skład Komisji Rekrutacyjnej w zakresie dyscypliny „sztuki piękne” wchodzi czterech 

pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz 

jeden pracownik  o kompetencjach teoretycznych, posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora; 

2) w skład Komisji Rekrutacyjnej w zakresie dyscypliny „sztuki projektowe” wchodzi 

dwóch pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 

oraz jeden pracownik  o kompetencjach teoretycznych, posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora; 

3) w skład Komisji Rekrutacyjnej w zakresie dyscypliny „konserwacja i restauracja dzieł 

sztuki” wchodzi dwóch pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego oraz jeden pracownik  o kompetencjach teoretycznych, posiadający co 

najmniej stopień naukowy doktora. 

 

3. Dziekani wydziałów wskazują przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnych i przekazują 

pisemną informację do Sekretariatu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w terminie 

do 15 czerwca 2018 roku.  

 

4. Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich wskazuje pracowników o 

kompetencjach teoretycznych do składu Komisji Rekrutacyjnych i przekazuje pisemną 

informację do Sekretariatu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w terminie do 

15 czerwca 2018 roku.  



2 

 

 

 

5. W pracach komisji nie może uczestniczyć pracownik naukowy, który wyraził zgodę na 

sprawowanie opieki naukowo-artystycznej nad kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na 

studia. 

 

6. Komisje Rekrutacyjne, o których mowa w ust. 1 powołuje Rektor ASP, wskazując 

jednocześnie Przewodniczących Komisji. 

 

 

§ 2 

1. Zakres obowiązków Komisji Rekrutacyjnej: 

1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

2) sporządzenie protokołów klasyfikacyjnych – ustalenie listy przyjętych na studia 

doktoranckie oraz listy osób, wobec których podjęto decyzje negatywne, protokoły są 

podpisywane przez wszystkich członków Komisji, 

3) ogłoszenie list przyjętych na studia doktoranckie, z uwzględnieniem limitów miejsc 

odrębnie dla każdej dyscypliny artystycznej, 

4) sporządzenie decyzji o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia na studia doktoranckie, 

decyzje są podpisywane przez wszystkich członków Komisji, 

5) w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w danej dyscyplinie wnioskowanie do 

Prorektora ds. nauki i spraw zagranicznych o przeniesienie wolnych miejsc między 

dyscyplinami, 

6) opiniowanie odwołań kandydatów nieprzyjętych na studia doktoranckie. 

 

2. Komisje Rekrutacyjne rozpoczynają prace z dniem powołania, nie później niż 30 czerwca 

2018 roku, a kończą pracę 31 października 2018 roku. Rektor w razie konieczności może 

przedłużyć pracę Komisji Rekrutacyjnych.   

3. Rekrutacja na studia stacjonarne doktoranckie w roku 2018/2019 zostanie przeprowadzona 

w dniach od 17 do 19 września 2018 roku. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

 


