
Znak sprawy: DN-430-2/2017 

 

Zarządzenie nr 30 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych 

przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie 

niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), § 18 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554) oraz § 17 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. W zarządzeniu nr 10 z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„ 3. Studenci cudzoziemcy przyjmowani na studia w ramach programu Erasmus+ 

otrzymują legitymacje elektroniczne. Studenci cudzoziemcy przyjmowani na studia 

w ramach innych programów wymiany zagranicznej (m. in. CEEPPUS) otrzymują 

legitymacje elektroniczne lub blankietowe. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 wnosi się na indywidualny numer konta 

przypisany studentowi/doktorantowi w systemie informatycznym uczelni, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Studenci, o których mowa w ust. 3 wnoszą opłatę na rachunek bankowy ASP.” 

2) § 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na rachunek bankowy ASP w przypadku uwierzytelnienia dokumentów 

wymienionych w § 4 ust. 5.” 

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 

 


