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dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor Akademii Sźuk Pięknych
w Gdńsku

Gdńsk, 14.09.2017 r.

Zarządzenie nr 37l20l7
Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

z14września 20l"7 roku
w sprawiez szczegółowych zasad, dokumentacji przebiegu studiów pierwszego
stopniao drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych

na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku * Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 20I6t., poz. 1842 z późn. zm.), w zvviązl<tl z §4
ust. 4Regulaminu studiów Akademii Sźuk Pięknych w Gdańsku uchwalonego
Uchwałą nr 15l20I7 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26
kwietnia 20I7r. oraz w związku z §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r. w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów (Dz. tJ. z 2016r, poz. 1554), zarządzarrt, co następuje:

Od roku akademick iego 20l7lZOrS uleg§alr^i*ri"sposób dokumentacji przebiegu
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych na Akademii Sźuk Pięknych w Gdańsku.

§2
1. Począwszy od roku akademickiego 201712018 indeks nie stanowi podstawy

dokumentowania przebiegu studiów i nie jest wymagany do rozliczenia roku.

2. Indeks nie jest wydawany studentom.

3. Indeksy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego zatządzeńa
wpis

dniem 30.09.2017 t. zamyka się lndeks nr [...] Akademii
Pięknych

w Gdńsku. ,,Tekst należy umieśció pod ostatnimrozliczonym semestrem. Pod

otrzymĄą
w brzmieniu ,,Z
Sztuk
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tekstem naIeży umieśció pieczęć urzędową. Zamkłlięcie indeksu potwierdza
podpisem kierownik podstawowej j ednostki orgartizacyjnej.

4. Po zamknięciu Indeksu nie dokonuje się w nim źadnych wpisów.

§3
1. Rezygnuje się z wydawania studentom kart okresowych osiągnięó studenta i

zastępuje się je kartami okresowych osiągnięć studenta w postaci wydrŃów z
systemu Akademus, zwanych dalej kartami.

2. Sekcja Toku Studiów, po rozliczęńu studenta, przygotowuje karty Ia
podstawie danych znajdujących się w systemie Akademus.

3. W karcie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej potwierdza
podpisem wpis na kolejny rok studiów.

§4
1. Dotychczasowe protokoĘ zaliczenia przedmiotu zastępuje się protokołami
zaliczeńa przedmiotu sporządzanymi w postaci wydrŃów z systemu Akademus,
rw any ch dalej protokołami.

2. Protokoły mogą być przygotowane jedynie po uprzednim wpisaniu ocen
do systemu Akademus przez prowadzących zĄęcia i tylko na podstawie
znajdujących się tam danych.

§5
1. Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem 1pńdziernika 2017 roku.

2. Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowi
dokumentowania przebiegu toku studiów".

,,Procedura

Zńącznik<t:

Załączniknr 1 -,,Procedura dokumentowania przebiegu toku studiód'
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