
Zarządzenie nr 12/2020 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie: zmiany terminów organizacji przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze 

letnim w roku akademickim 2019/2020 oraz terminów i trybu przeprowadzania egzaminów 

dyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce  (t.j. Dz. U z 2020, poz. 85),  art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

COV-2 oraz § 8 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zarządzam co następuje:  

§ 1. 

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020: 

 

1. Sesja egzaminacyjna z przedmiotów teoretycznych, zrealizowanych w terminie 

określonym w ustalonej organizacji roku akademickiego 2019/2020, odbędzie się 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem, zawartym w organizacji roku 

akademickiego 2019/2020, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2. Dla przedmiotów teoretycznych, których program nie zostanie zrealizowany  

w terminie określonym w obowiązującej organizacji roku akademickiego 

2019/2020, wydłuża się okres realizacji programu do 10 czerwca 2020 r., 

jednocześnie dla tych przedmiotów ustala się odmienny terminarz sesji 

egzaminacyjnej, tj. od 15.06.2020 r. do 29.06.2020 r., z zastrzeżeniem ust. 7. Listę 

przedmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, wskazuje Dziekan Wydziału. 

3. Sesja egzaminacyjna z przedmiotów praktycznych, zrealizowanych w terminie 

określonym w ustalonej organizacji roku akademickiego 2019/2020, odbędzie się  

w okresie od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r., z zastrzeżeniem ust. 7. 

4. W przypadkach opisanych w ust. 1 - 3 sesja poprawkowa odbędzie się zgodnie 

z obowiązującą organizacją roku akademickiego 2019/2020, z zastrzeżeniem ust. 7. 

Jeśli przepisy powszechnie obowiązujące uniemożliwią przeprowadzenie sesji 

poprawkowej w ustalonym terminie, nowy termin jej przeprowadzenia będzie 

określony w odrębnym Zarządzeniu Rektora. 

5. Dla przedmiotów praktycznych, których program w całości nie zostanie 

zrealizowany w terminie określonym w obowiązującej organizacji roku 

akademickiego 2019/2020, wydłuża się okres realizacji programu w sposób 

umożliwiający jego zakończenie oraz dokonanie weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się w terminie do 30 września 2020 r. Listę przedmiotów, o których mowa 

w zdaniu pierwszym oraz szczegółowy terminarz sesji egzaminacyjnej  

i poprawkowej dotyczący tych przedmiotów, wskazuje Dziekan Wydziału, przy 

czym sesja poprawkowa musi odbyć się w terminie do 30 września 2020 r.,  

z zastrzeżeniem ust 7.  

6. Przedmioty praktyczne nie realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 

2019/2020 z uwagi na niemożliwość ich przeprowadzenia za pomocą technologii 

informatycznych będą realizowane w roku akademickim 2020/2021.  



Do 10 czerwca 2020 r. Dziekani składają do Rektora wykaz przedmiotów 

praktycznych, o których mowa w zdaniu 1. 

7. W okresie zawieszenia działalności dydaktycznej w budynkach Uczelni, zaliczenia 

i egzaminy kończące zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020, 

będą odbywać się przy wykorzystaniu technologii informatycznych, 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.  

8. W przypadku  weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych  

w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację nauczyciele akademiccy 

prowadzący przedmioty, o których mowa w ust. 7,  obowiązani są do opracowania 

i przedstawienia Dziekanowi Wydziału „zasad zdalnej weryfikacji zakładanych 

efektów uczenia się”, dotyczących tych przedmiotów. Dziekani poszczególnych 

Wydziałów zobowiązani są do przygotowania i przekazania Rektorowi do dnia  

15 maja 2020 r. zbiorczych „zasad zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia 

się” na Wydziale, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Studiów ASP  

w Warszawie. 

§ 2. 

Egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie: 

 

1. Dziekani poszczególnych Wydziałów zobowiązani są do ustalenia nowych 

terminów egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich), 

uwzględniających indywidualne sytuacje studenta. 

2. Ustala się, że dla studentów, dla których pierwszy termin egzaminu dyplomowego 

(magisterskiego i licencjackiego) zaplanowany był w okresie marzec – lipiec 2020 

r., pierwszym terminem egzaminów dyplomowych będzie termin ustalony 

na wrzesień 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Na wniosek studenta, o którym mowa w ust. 2 dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego i licencjackiego) 

w terminie poprzedzającym wrzesień 2020 r., pod warunkiem uzyskania zgody 

Dziekana macierzystego Wydziału oraz promotora podstawowej pracy 

dyplomowej. 

4. W okresie zawieszenia działalności dydaktycznej w budynkach Uczelni egzaminy 

dyplomowe (magisterskie i licencjackie) odbywają się wyłącznie przy zastosowaniu 

technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

5. W przypadku organizowania egzaminów dyplomowych, o których mowa w ust. 4, 

Dziekan Wydziału zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Rektorowi 

do dnia 31 maja 2020 r. zasad przeprowadzania tych egzaminów. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

 

 

prof. Adam Myjak 


