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Zarządzenie nr 28 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie  zmiany zarządzenia nr 71 Rektora ASP z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu 

Erasmus+ (wymiana z krajami programu) zmienionego zarządzeniem nr 38 

Rektora ASP z dnia 16 maja 2017 r. 

 

 

Na podstawie art. 66 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.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 71 Rektora ASP z dnia 18 października 2016 r. (z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Studia za granicą mogą trwać od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego. 

Studenci ASP w Krakowie aplikują na semestr zimowy lub letni w danym roku akademickim. 

Nie istnieje możliwość aplikowania na cały rok akademicki.  

Minimalny okres pobytu na wymianie wynosi 3 miesiące. W przypadku niespełnienia warunku 

minimalnego okresu długości pobytu wyjazd zostaje uznany za niezrealizowany, co wiąże się 

z koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania.” 

2. § 3 ust. 41 otrzymuje brzmienie: 

„41. Studenci uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach Programu, studiujących na 

zasadach odpłatności, wnoszą obniżoną opłatę za studia zgodnie z obowiązującym ich 

zarządzeniem Rektora ASP w Krakowie w sprawie opłat za studia.” 

3. W § 3 dodaje się ust. 52a w brzmieniu: 

„52a. Student ASP w Krakowie jest zobowiązany w terminie 30 dni od ukończenia wyjazdu 

złożyć sprawozdanie z realizacji mobilności w formie pisemnej w Biurze Współpracy 

z Zagranicą. Wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej ASP.” 

4. § 3 ust. 55 otrzymuje brzmienie: 

„55. W przypadku braku możliwości zrealizowania wymaganej do zaliczenia semestru liczby 

punktów ECTS student może wyjechać na wymianę i uzupełnić brakującą liczbę punktów ECTS 

po uzyskaniu zgody Dziekana wydziału i na zasadach przez niego określonych. Zasady te muszą 

zostać określone w Learning Agreement przed rozpoczęciem wymiany. 

Student, który zmienił program z Learning Agreement, ale nie uzyskał zgody na zmianę 

przedmiotów przez wszystkie strony, tj. ASP w Krakowie i uczelnię przyjmującą nie może 

uzyskać zaliczenia semestru.” 

5. W § 3 dodaje się ust. 55a w brzmieniu: 



„55a. Studenci, którzy nie zaliczyli jednego lub kilku przedmiotów podczas pobytu na wymianie 

zostają skierowani na powtarzanie semestru studiów. W  szczególnych przypadkach Dziekan 

wydziału może zadecydować o warunkowym zaliczeniu semestru przy jednoczesnym 

zobligowaniu studenta do zaliczenia w kolejnym semestrze studiów wybranych przedmiotów 

z oferty Wydziału, co pozwoli na wyrównanie różnicy punktowej powstałej w wyniku 

niezrealizowania w pełni programu określonego w Learning Agreement.” 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 


