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Zarządzenie nr 50 
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 21 maja 2021 r. 
 
 

w sprawie Regulaminu studenckich praktyk artystycznych (plenerów) w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
Wprowadzam Regulamin studenckich praktyk artystycznych (plenerów) w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2 
Traci moc zarządzenie nr 76 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk 
artystycznych (plenerów) w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
 
      § 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 
2021/2022. 

 
  



Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 50 z dnia 21 maja 2021 r. 

Rektora ASP w Krakowie 

 
 

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ARTYSTYCZNYCH (PLENERÓW) 
 

§ 1 

1. Zasady i tryb odbywania praktyk artystycznych (zwanych dalej plenerami) dla 
poszczególnych kierunków, poziomów oraz form studiów ustalają wydziały Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP w Krakowie). 
 

2. Plenery stanowią integralną część programu studiów i podlegają takim samym rygorom 
jak inne zajęcia dydaktyczne.  

 
3. Plenery trwają 7 dni, przy czym liczbę godzin zajęć oraz punktów ECTS określają 

kierunkowe programy studiów oraz karty przedmiotu. 
 
4. Plenery odbywają się zgodnie z terminarzem ustalonym przez rektora na dany rok 

akademicki, w oparciu o wskazania dziekanów spośród dostępnych terminów.   
 

5. Zmiana terminu pleneru oraz zgłoszenie dodatkowego pleneru wymagają zatwierdzenia 
przez rektora.  

 
6. W przypadku rezygnacji z pleneru w ustalonym terminie dziekan informuje o tym fakcie 

Dział Nauczania. 
 

§ 2 

1. Plenery odbywają się w Domu Plenerowym oraz w Domu Pracy Twórczej w Zakopanem. 
 

2. W uzasadnionych przypadkach plenery mogą odbywać się w innym miejscu, pod 
warunkiem uzyskania zgody rektora. 

 
§ 3 

1. Plenery prowadzone są przez pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych 
delegowanych przez poszczególne wydziały. 

 
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 odpowiadają za przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych, zapewnienie opieki oraz nadzór nad studentami uczestniczącymi 
w plenerze przez cały okres trwania pleneru. 

 
3. Plener zalicza pracownik, o którym mowa w ust. 1 

 
  



§ 4 

1. ASP w Krakowie zapewnia studentom: 
1) bezpłatne zakwaterowanie w Domu Plenerowym oraz w Domu Pracy Twórczej 

w Zakopanem; 
2) dofinansowanie do zakwaterowania w wysokości 15,00 zł w przypadku, gdy plener 

realizowany jest w miejscu innym, niż wskazane punkcie 1; 
3) zwrot jednokrotnego kosztu przejazdu z miejsca stałego zamieszkania studenta lub 

z Krakowa do miejsca odbywania pleneru i z powrotem najtańszym środkiem 
komunikacji z uwzględnieniem przysługujących ulg. 
 

2. W przypadku gdy student uczestniczy w plenerze nadobowiązkowo, ASP w Krakowie nie 
pokrywa kosztów, o których mowa w ust. 1 


