
Zgodn\e z zarz4dzeniem nr 32 Rektora ASP im. Jana Matejki w Iftakowre z dnia28 maja
20T9 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 201912020 ustalam

$1

Rok akademicki 2019/2020 na Srodowiskowych Studiach Dolrtoranckich stacjonarnych
yozpoczyna sig 1 pafdziernika 2019 rol<u i trwa do 30 wrzeSnia 2020 roku.

$2

Zajgcin dydaktyczne w roku akademickim201912020 odbywa6 sig bgd4 w terminach:

Semestr zimowy - od 1 pa1dziernrka2}l9 roku do 20 grudnia 2019 roku
od 2 stycznia 2020 roku do 3l styczma 2020 roku

Terminy zajgc'.

Il paLdziernika2019 r.- inauguracja roku
f 7 - | 8 p a1dzier nrka 20 I 9 r
14 - 15 i 28 - 29listopada2019 r.

5 - 6t,12 - 13 grudnia 2019 r.
9 - 10, 23 -24 i 30 - 3l styczma2020 r.

Semestr letni - od 17 lutego 2020 roku do 9 kwietnta2)2) roku
od 15 kwietnia 2020 rol<u do 29 maia2020 roku

Terminy zajgc.
20 - 2I lutego 2020 r.
27 -28 lutego 2020r.
5 - 6, \2-I3 i 26 - 27 marca 2020r.
23 - 24 kwietnia 2020 r,

7 - 8. 21 - 22 maja2020 r.

s3

Sesje egzaminacyjne odbywa6 sig bgd4 w terminach:

Sesja zimowa. od 3 lutego 2020 roku do 7 lutego 2020 roku
Sesja zimowa poprawkowa: od 10 do 21 lutego 2020 roku
Ostateczny termin zlo1enta w sekretariacie indeksu i karty zahczef uplywa 28 lutego 2020 r.

Sesja letnia: od 1 do 12 ezerwaa2020 roku
Termin zlo2ema w sekretariacie: sprawozdania potwierdzonego przez opiekuna/promotora,
indeksu i karty zahczeh, potwierdzonej informacji o odbytej praktyce dydaktycznej oraz
opinii opiekuna naukowego/promotora uplywa 15 czerwca 2020 r.

Sesja letnia poprawkowa: od 1 do 15 wrze6nia2020 roku
Dla sesji poprawkowej ostateczny termin zloLenta wymaganych dokumentow - 29 wrze{nia
2020r.



$4

Dni wolne od zaj96:
Przerwa Swr4teczna'. od23 grudnia 2019 roku do 1 stycznra2)2} roku
Przerwa semestralna: od 10 do 14 lutego 2020 rol<u

Przerwa Swr1teczna: od 10 kwietnia 2020 toku do 14 kwietnia 2020 roku

$5
Okresem zahczemowym jest semestr.

Wykonanie limitu zajgt dydaktycznychprzewrdzianych programem studiow nadzoruie

opiekun/promotor doktoranta.

so

Okres od 1 do ll paldziernrka}Olg rokuprzeznaczony jest na zatatwranie spraw

organizgcyjnych.
Oo Onii 4 pazdzienika2Olg roku nalezy obowi4zkowo wypetni6 kartg wpisu na rok

akademick\ 201912020.

$7

Organizacjaroku akademickiego 2Olgl2O2O Srodowiskowych Studi6w Dokloranckich

Stacjonarnych w Akademii Sztuk Pigknych im. Jana Matejki w I(rakowie wchodzi w Zyc\e

z dniem 1 paldziernika 2019 roku .

Krak6w. 19,09,2019 r.



TERMINY
zjazdfw doktorant6w studi6w stacj onarnych,

semestr zimowv w roku akademickim 201912020

* 11 paldziernika 2019 r. - inauguracja
* I7 - 18 patdziernika
* 14- 15 listopada
* 28 - 29 listopada
*5-6grudnia
?k 12-13 grudnia
*9-10 stycznia
* 23 - 24 stycznia
* 30 - 31 stycznia



TERMINY
zjazdow doktorant6w studi6w stacj onarnych,
semestr letni w roku akademickim 201912020

* 20 - 2l lutv
* 27 - 28 lutv
*5-6marzec
* 12 - 13 marzec
* 26 - 27 marzec
* 23 -24 kwietnia
'it* 8 maja
* 2I - 22 maja


