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Znak sprawy: DN-430-12/2017 

 

 

Pismo okólne nr 2 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 16 października 2017 r. 

 

 

w sprawie zasad uczestnictwa studentów w zajęciach prowadzonych przez inne wydziały 

 

W celu umożliwienia studentom korzystania z jak najszerszej oferty kształcenia, mając na 

względzie możliwości kadrowe oraz lokalowe poszczególnych wydziałów w zakresie 

prowadzonej działalności dydaktycznej ustalam, co następuje: 

 

1. Studenci mogą realizować zajęcia objęte programem studiów, w tym planem studiów na 

innym niż macierzysty kierunek studiów, w tym na innym wydziale ASP za zgodą 

dziekana wydziału przyjmującego oraz macierzystego. 

 

2. Dziekan określa listę zajęć dostępnych w danym semestrze dla studentów z innych 

kierunków/wydziałów i ogłasza ją na stronie internetowej wydziału na początku każdego 

semestru, nie później niż w ciągu 10 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze. 

 

3. Planowana liczba studentów z innych kierunków/wydziałów nie może przekroczyć 25% 

maksymalnej liczby uczestników określonej dla danych zajęć. Koszt prowadzenia zajęć na 

studiach stacjonarnych dla grupy złożonej ze studentów danego kierunku i innych 

kierunków obciąża koszty kształcenia na kierunku, do którego zajęcia są przypisane. 

 

4. Studenci mogą zapisywać się na zajęcia, o których mowa w ust. 3 na początku każdego 

semestru, jednak nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.  

 

5. Zajęcia są uruchamiane wyłącznie w przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby osób 

określonej dla danych zajęć. 

 

6. Zapis na zajęcia nie oznacza automatycznego przyjęcia na te zajęcia. 

 

7. Prowadzący zajęcia dokonuje selekcji zapisanych na zajęcia na podstawie co najmniej 

jednego z następujących kryteriów: 

1) średnia ocen 

2) wcześniejsze zaliczenie wskazanych zajęć 

3) ocena portfolio 

4) wyższy rok studiów. 

 

8. Prowadzący może zrezygnować z selekcji według wskazanych wyżej kryteriów i przyjąć 

na zajęcia na podstawie kolejności zgłoszeń. 
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9. Po zakończeniu zapisów oraz selekcji dziekanat wydziału macierzystego przypisuje 

studenta do wybranych zajęć na innym wydziale na podstawie wniosków złożonych przez 

studentów, pozytywnie zaopiniowanych przez prowadzących zajęcia oraz dziekanów 

wydziału przyjmującego i macierzystego. 

 

10. Przypisanie do zajęć jest wiążące i stanowi zobowiązanie studenta do przystąpienia do 

zaliczenia tych zajęć. Rezygnacja z zajęć jest możliwa w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą dziekana wydziału macierzystego. 

 

11. W sytuacji, gdy liczba studentów innego kierunku zapisanych na zajęcia będzie co 

najmniej równa minimalnej liczebności studentów ustalonej przez radę wydziału dla 

danych zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami, dziekan wydziału prowadzącego zajęcia 

dokonuje analizy możliwości uruchomienia dla nich zajęć wyodrębnionych 

w harmonogramie. W przypadku posiadania takich możliwości (dostępność lokalu, zgoda 

prowadzącego) dziekan wydziału prowadzącego zajęcia informuje dziekanów 

macierzystych wydziałów studentów o proponowanym odrębnym terminie zajęć. Jeżeli 

wskazany termin możliwy jest do uwzględnienia w harmonogramie zajęć studentów 

innych kierunków dziekan wydziału prowadzącego zajęcia wspólnie z dziekanami 

macierzystych wydziałów studentów innych kierunków może wystąpić do rektora 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dla tych studentów w godzinach 

ponadwymiarowych. Koszt godzin ponadwymiarowych dla studentów innych kierunków 

obciąża koszty kształcenia na macierzystym kierunku studentów proporcjonalnie do ich 

liczby. 

 

 


