
 

 

ZARZĄDZENIE NR  56/2020 

 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021. 

 

 

 

Zgodnie z § 12 Regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

wprowadzonego dnia 16 września 2019 r. Uchwałą Senatu nr 27/2019 oraz  

§ 9 Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

wprowadzonego dnia 23 września 2019 r. Uchwałą Senatu nr 32/2019, rok akademicki 

2020/2021 rozpoczyna się  

                     

1 października 2020 r. i trwa do 30 września 2021 r. 

 

Niniejszym ustalam: 

 

1. Termin wpisów na rok akademicki 2020/2021: 

a) dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we właściwym 

dziekanacie oraz doktorantów w Dziale Kształcenia i Studentów  

b) dla studentów od II-V roku stacjonarnych i niestacjonarnych drogą elektroniczną – 

karty wpisowe na rok zostaną wysłane przez właściwy dziekanat na skrzynki mailowe 

studentów  

 

od 1 do 16 października 2020 r.  

 

2.Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

na dzień 5 października 2020 r. 

 

3. Immatrykulację studentów pierwszego roku na dzień: 

 1 października 2020 r. na godz. 10.00 – Wydział Artystyczny  

 1 października 2020 r. na godz. 12.00 – Wydział Projektowy (Projektowanie 

Graficzne studia I stopnia stacjonarne i Wzornictwo studia I stopnia stacjonarne) 

 2 października 2020 r. na godz. 10.00 – Wydział Projektowy (Projektowanie 

Graficzne studia I stopnia niestacjonarne, system zaoczny) 

 2 października 2020 r. na godz. 12.00 – Wydział Projektowy (Projektowanie 

Graficzne studia II stopnia stacjonarne i Wzornictwo studia II stopnia 

stacjonarne; Projektowanie Graficzne studia II stopnia stacjonarne w języku 

angielskim i Wzornictwo studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim).  

Miejsce immatrykulacji: Aula Uczelni ul. Raciborska 37 w Katowicach.    

 

4. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się on-line 

9 października 2020 r. o godz. 12.00. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna w czasie 

rzeczywistym na Facebooku i kanale YouTube uczelni.   

 

Dzień 9 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 

 



W załączeniu ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 

                                                                                               

                                                                                                               Rektor 

 

                                                                                        (-) dr hab. G. Hańderek, prof. ASP 

  

                                                                               
Otrzymują : 

pełny rozdzielnik 


