
Znak sprawy: DN-0142-1/2017 

 

Zarządzenie nr 29 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty 

obiegowej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 9 Regulaminu studiów w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP w Krakowie) wprowadzonego 

uchwałą nr 20/2017 Senatu ASP w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2017 roku z późn. zm. 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2017 r. otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

  



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 29 Rektora ASP w Krakowie  

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

 

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………… 

Kierunek, poziom i forma studiów: ……………………………………………… 

Rok studiów: ………. 

 

KARTA OBIEGOWA 

Wydział …………………… 

 
Na podstawie Regulaminu studiów ASP w Krakowie,  

część III „Organizacja studiów” § 26 ust. 9:  

„Student rozlicza się na koniec roku akademickiego, w terminie wskazanym przez dziekana, 

ze wszystkich zobowiązań wobec wydziału oraz ASP, w szczególności z opłat związanych ze 

studiami oraz z wypożyczeń w bibliotece, składając w dziekanacie wydziałową kartę 

obiegową.” 

 

Dziekanat Wydziału 
 

Biblioteka Główna 
 

Dział Finansowo-Księgowy  
 

Przewodniczący Wydziałowej Rady 

Samorządu Studenckiego  

 

Przewodniczący Koła Naukowego  

(jeśli dotyczy) 

 

/inne zobowiązania – pole opcjonalne/ 
 

/inne zobowiązania – pole opcjonalne/ 
 

/inne zobowiązania – pole opcjonalne/ 
 

 

TERMIN ZŁOŻENIA:  
 

 


