
Organizacja roku akademickiego 2020/2021 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 67 Rektora ASP im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 29 maja 

2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 ustalam: 

 

 

§ 1 

 

Rok akademicki  2020/2021 w Szkole Doktorskiej  rozpoczyna się 1 października 2020 

roku i trwa do 30 września 2021 roku. 

 

§ 2 

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w terminach: 

 

Semestr zimowy – od 1 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku 

                                od 4 stycznia 2021 roku do 29 stycznia 2021 roku 

Terminy zajęć: 

9  października 2020 r.– inauguracja roku  

14,15-16  października 2020 r 

28,29 -30 października 2020r. 

4,5-6 listopada 2020 r. 

18,19-20 listopada 2020 r. 

9,10 -11 grudnia 2020r. 

16,17 -18 grudnia 2020r.  

13,14-15 stycznia 2021r. 

27,28 -29 stycznia 2021r.  

 

Semestr letni – od 15 lutego 2021 roku do 1 kwietnia 2021 roku 

                           od 7 kwietnia 2021 roku do 28 maja 2021 roku 

Terminy zajęć: 

17, 18 – 19 lutego 2021 r. 

3,4-5 marca 2021r. 

10,11-12 marca 2021r. 

24,25-26 marca 2021r. 

14,15-16 kwietnia 2021r. 

28,29-30 kwietnia 2021r. 

12,13-14 maja 2021r. 

26,27-28 maja 2021r. 

§ 3 

 

Sesje egzaminacyjne  odbywać się będą w terminach: 

 

Sesja zimowa: od 1 lutego 2021 roku do 5 lutego 2021 roku 

Sesja zimowa poprawkowa: od 15 do 19 lutego 2021 roku 

 

 

Sesja letnia: od 31 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku 

Sesja letnia poprawkowa: od 15 września 2021 roku do 30 września 2021 roku 

 



 

 

Termin przesłania dokumentów końcoworocznych, tj. sprawozdania potwierdzonego 

przez promotora, potwierdzonej informacji o odbytej praktyce dydaktycznej, kursach 

wydziałowych oraz opinii promotora, na adres ssd@asp.krakow.pl (w formie pdf lub 

skanu) upływa 15 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

 

Dni wolne od zajęć: 

Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 roku do 1 stycznia 2021 roku 

Przerwa semestralna: od 8 do 12 lutego 2021 roku 

Przerwa świąteczna: od 2 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku 

 

 

 

§ 5 

Okresem zaliczeniowym jest semestr.  

Wykonanie limitu zajęć dydaktycznych przewidzianych programem nadzoruje promotor 

doktoranta. 

 

§ 6 

Okres od 1 do 9 października 2020 przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych. 

 

§ 7 

Wszystkie zajęcia zorganizowane odbywać się będą w formie zdalnej aż do odwołania. 

 

§ 8 

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Szkoły Doktorskiej w Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie wchodzi w życie z  dniem 1 października 2020 roku . 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           
 

 

 


