
     Zarządzenie nr 26 

 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

 

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie obowiązującego od 1 października 2011 roku 

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zmienionej 

ustawą z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84 

poz. 455) zarządzam, co następuje: 

 

1. Z dniem 1 października 2011 roku – w porozumieniu z Uczelnianą Radą 

Samorządu Studenckiego – wprowadzam Regulamin ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz 

wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych lub/i wyników sportowych 

mogących dokumentować wniosek o przyznanie stypendium rektora dla 

najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy 

materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzór 

oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku, podanie 

studenta o przelewanie świadczeń stypendialnych na konto bankowe. 

 

2. Z dniem 30 września 2011 roku traci moc Regulamin ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

obowiązujący od 1 października 2008 roku, wprowadzony zarządzeniem 

nr 5 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 18 lutego 2008 

roku wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 


