
Uchwała nr 49/17/kl 6-20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w formie elektronicznej
oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów
Srodowiskowych prowadzonych w formie:
- studiów stacjonarnych
- studiów niestacjonarnych

w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki
2017/2018

Na podstawie:
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016.1842 tj. z późń. zm.)

rozporządzenia Ministra Nauki / Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.. w sprawie kształcenia na
studiach doktoranckich w uczelniach ijednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256)

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów
doktoranckich / stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 r. poz. 558)

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach

naukowych i pracach rozwojowych (~ Dz. U. 2016 poz. 1501)

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki
oraz tryb rekrutacji i zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów
Srodowiskowych prowadzonych jako studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018
przeprowadzała będzie egzamin wstępny na Doktoranckie Studia Srodowiskowe:

a) trzyletnie (sześcio-semestralne), stacjonarne trzeciego stopnia — kończące się uzyskaniem stopnia
doktora sztuki;

b) trzyletnie (sześcio-semestralne), niestacjonarne trzeciego stopnia prowadzone w języku polskim -

kończące się uzyskaniem stopnia doktora sztuki;
c) Trzyletnie (sześcio-semestralne), niestacjonarne trzeciego stopnia prowadzone

w języku angielskim - kończące się uzyskaniem stopnia doktora sztuki;

Obszar: sztuki;
Dziedzina: sztuki plastyczne;
Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
Specjalności: grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, multimedia, „ projektowanie ubioru,
projektowanie biżuterii, projektowanie tkaniny, projektowanie tkaniny drukowanej
i pokrewnych.

Studia realizowane są przez podstawowe jednostki organizacyjne posiadające wymagane uprawnienia -

Wydział Grafiki i Malarstwa oraz Wydział Tkaniny i Ubioru.

Środowiskowy charakter studiów pozwala uzyskać doktorantowi umiejętności, wiedzę i kompetencje
wykraczające poza wybraną jako przedmiot badań dyscyplinę sztuki i włączyć do swych badań elementy
związane z właściwościami specjalności mieszczących się w drugiej z proponowanych dyscyplin
bądź w innych obszarach nauki.

„



Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych stacjonarnych i niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 201 7/2018 oraz w sprawie zakresu egzaminu
wstępnego.

2. Do odbywania studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię
oraz posiada:

a) kwalifikacje II stopnia, tytuł zawodowy magistra sztuki albo inny równorzędny lub
jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” o którym mowa w art. 187a ustawy
ust.1

b) samodzielny, udokumentowany dorobek artystyczny w wybranej dyscyplinie artystycznej;
c) kwalifikacje pozwalające na przygotowanie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki

plastyczne;
d) spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława

Strzemińskiego w Łodzi, zwaną dalej ASP.

3. Akademia Sztuk Pięknych, im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rekrutację
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe na rok akademicki 2017/2018 drogą elektroniczną
za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji. System dostępny jest na stronie internetowej ASP
w Łodzi.

4. Rekrutacja na Doktoranckie Studia Środowiskowe na rok akademicki 2017/2018 prowadzona drogą
elektroniczną rozpocznie się w maju 2017 r. a zakończy we wrześniu 2017 r. W razie niewypełnienia
limitu przyjęć, ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy termin naboru.

5. Osoba, która zgłasza się drogą elektroniczną na Doktoranckie Studia Środowiskowe ma obowiązek:
1) zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Rejestracja na Doktoranckie Studia

Srodowiskowe możliwa jest tylko w terminie ustalonym przez ASP w Łodzi. Data podana jako
koniec rekrutacji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się
drogą elektroniczną na Doktoranckie Studia Srodowiskowe;

2) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej
Rekrutacji;

3) dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora ASP w Łodzi. Opłata powinna
zostać uiszczona w terminie elektronicznej rekrutacji na Doktoranckie Studia Srodowiskowe.

6. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe stacjonarne i niestacjonarne od obywateli polskich stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe niestacjonarne od cudzoziemców stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

8. Wykaz dokumentów rekrutacy)nych wymaganych w procesie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe niestacjonarne prowadzone w języku angielskim
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia
opłaty oraz zwrotu tej opłaty zostaną określone w Zarządzeniu Rektora.

10. Dokumenty rekrutacyjne wskazane w „załącznikach nr 1 lub nr 2 lub nr 3 należy składać
w sekretariacie Doktoranckich Studiów Srodowiskowych w terminach zgodnych z harmonogramem
rekrutacji lub przesyłać na adres uczelni.

11. Kandydatem na Doktoranckie Studia Środowiskowe staje się osoba, która dokonała wszystkich
czynności wymienionych w ust. 5 i ust. 10. Do egzaminu konkursowego wskazanego na Doktoranckie
Studia Srodowiskowe może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.

12. Osoba, która nie spełni wymogów określonych w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
oraz nie przedłoży dokumentów wskazanych w załącznikach nr 1 lub nr 2 lub nr 3 nie zostanie
dopuszczona do egzaminu konkursowego wskazanego w ust. 13.
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Warunki i t,yb rekrutacj, na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych stacjonarnych i niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz w sprawie zakresu egzaminu
wstępnego.

13. Rekrutacja na Doktoranckie Studia Środowiskowe w ASP w Łodzi odbędzie się w formie egzaminu
konkursowego, przeprowadzanego przez Komisję Rekrutacyjną d/s. Naboru na Doktoranckie Studia
Srodowiskowe w trybie odwoławczym przed Rektorem ASP.

14. Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe ustalana jest z Komisją Rekrutacyjną ds. Naboru po osobistym
zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu Doktoranckich Studiów Srodowiskowych
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno
nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.

15. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów niestacjonarnych na rok
akademicki 2017/2018 na prowadzone w uczelni dyscypliny artystyczne, gdy liczba zarejestrowanych
kandydatów jest mniejsza niż podane minimalne progi.

16.Obywatele polscy, którzy uzyskali dyplom magistra za granicą składają komplet dokumentów zgodnie
z wymogami określonymi odrębnymi przepisami.

17. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości do 15 maja 2017 r.

18.Rekrutacja jest jawna. Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.

19.Kandydat, który zdał egzamin na studia doktoranckie w ASP w Łodzi prowadzone jako studia
stacjonarne podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018, uzyskując co najmniej wymagane
60 punktów, a nie został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych, zajmując niższą pozycję na liście
rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na rok akademicki
2017/2018 bez ponownego postępowania egzaminacyjnego. W powyższym przypadku kandydat
ma obowiązek wyboru studiów niestacjonarnych w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Kandydat,
o którym mowa w niniejszym ustępie nie wnosi ponownej opłaty rekrutacyjnej.

20.Kandydaci, o których mowa w ust. 18 przed dokonaniem wyboru studiów niestacjonarnych
w Systemie Elektronicznej Rekrutacji składają podanie do Kierownika Doktoranckich Studiów
Srodowiskowych deklarując gotowość podjęcia studiów niestacjonarnych.

21.Kandydat, który nie zdał egzaminu na Doktoranckie Studia Środowiskowe w ASP w Łodzi prowadzone
jako studia stacjonarne może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na studia niestacjonarne.
Kandydat, o którym mowa w niniejszym punkcie wnosi opłatę rekrutacyjną.

22.Kandydatów wymienionych w ust. 20 obowiązuje procedura wymieniona w ~ 1 ust. 5
oraz przystąpienie do egzaminu konkursowego.

23.Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok Studiów Doktoranckich do innej szkoły wyższej bez
względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w tej szkole zdają egzamin
do ASP w Łodzi.

24.Osoby wymienione w ust. 23 obowiązuje procedura wymieniona w ~ 1 ust. 5
oraz przystąpienie do egzaminu konkursowego.

25.Listę doktorantów przyjętych na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych w ASP w Łodzi
ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów. Zasady i kryteria, o jakich mowa wyżej,
są podawane do publicznej wiadomości łącznie z pozostałymi zasadami rekrutacji.

26. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły klasyfikacyjne, ustalając listy przyjętych na studia
doktoranckie oraz listy osób, wobec których podjęto decyzje o nieprzyjęciu na studia.
Protokół podpisują: Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ds. Naboru oraz wszyscy Członkowie
Komisji Rekrutacyjnej ds. Naboru.

27. Listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych na studia
stacjonarne i niestacjonarne sporządzane są z podaniem łącznej liczby punktów uzyskanej w procesie
rekrutacji, w kolejności malejącej i są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
ASP.

3



Warunki i t,yb rekrutacji na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych stacjonarnych i niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz w sprawie zakresu egzaminu
wstępnego.

28. Niezwłocznie Po ogłoszeniu końcowych wyników rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna ds. Naboru
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe w ASP w Łodzi sporządza decyzje dla kandydata o przyjęciu
lub nieprzyjęciu na studia, podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjne) ds. Naboru
oraz wszystkich Członków Komisji Rekrutacyjnej ds. Naboru na Doktoranckie Studia Srodowiskowe
w ASP w Łodzi.

29. Decyzje wymienione w ust. 28 Komisja Rekrutacyjna ds. Naboru sporządza w dwóch egzemplarzach.
Drugi egzemplarz decyzji pozostaje w dokumentach rekrutacyjnych.

30. Kandydatów przyjętych na studia doktoranckie obowiązują zasady odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisami obowiązującymi
w ASP w Łodzi.

31. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść
określa statut uczelni.

32. Z każdą osobą przyjętą na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 zostanie podpisana
umowa określająca warunki odpłatności za studia lub inne usługi edukacyjne.

ZASADY PRZYJĘCIA CUDZOZIEMCÓW

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w ASP w Łodzi oraz uczestniczyć w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych jeżeli:
1) Wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia,

2) Posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią
do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie
oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych osoby niebędące obywatelami
polskimi tj.:
1)
2)
3)
4)

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich
rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1
pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
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Warunki i t,yb rekrutacji na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych stacjonarnych i niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 201 7/2018 oraz w sprawie zakresu egzaminu
wstępnego.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2 mogą podejmować i odbywać studia wyższe, oraz inne formy
kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo
do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
albo na zasadach:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych

umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwego ministra ds. kultury

i dziedzictwa narodowego;
4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
a) jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) — bez odpłatności za studia — stypendia

te przyznaje osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych minister właściwy ds. kultury
i dziedzictwa narodowego, na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu
Współpracy z Polonią I Polakami za Granicą;

b) na zasadach odpłatności:
osoba taka ponosi opłaty zgodne z Zarządzeniem Rektora ASP,

c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych - o przyjęcie na kształcenie na tych warunkach
finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów
pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych
instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych;

d) jako stypendyści strony wysyłającej - (rządu innego państwa) bez ponoszenia opłat
za naukę - stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie
z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju
odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą;

e) jako stypendyści uczelni.

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe
niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia
wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo
do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe i inne formy kształcenia,
a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących
obywateli polskich z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy
materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem albo na zasadach określonych
w ust. 3 i 4. Z tymże w takiej sytuacji nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane
przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów
i doktorantów.

7. Cudzoziemcy są przyjmowani na I rok studiów w limicie przyjęć na podstawie rankingu
wyników konkursowego egzaminu wstępnego.



Warunki i tryb rekrutacj, na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych stacjonarnych i niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 201 7/2018 oraz w sprawie zakresu egzaminu
wstępnego.

8. Cudzoziemcy, kandydaci na studia trzeciego stopnia składają dokumenty wymagane w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców. Dyplomy ukończenia studiów drugiego
stopnia, studiów magisterskich podlegają legalizacji i/lub nostryfikacji. Uczelnia może odstąpić od
nostryfikowania dyplomów studiów artystycznych.

9. Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje równoważne dyplomy ukończenia
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wskazane w tych umowach.

10. Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb procesu rekrutacyjnego i zakres egzaminu
konkursowego na Doktoranckie Studia Srodowiskowe podane w harmonogramie egzaminów
ogłaszanym do 15 maja 2017 r.

11. Cudzoziemcy przystępują do egzaminu wstępnego w języku polskim. Językiem wykładowym jest
również język polski. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:
a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach

wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Student podejmujący studia
w ASP w Łodzi przedstawia świadectwo ukończenia takiego kursu

lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
lub

c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

12. W przypadku podjęcia studiów na zasadach odpłatności cudzoziemiec wnosi opłatę
w wysokości i w terminie określonym w zarządzeniu Rektora ASP w Łodzi w sprawie podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów, szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1501).

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Odwołanie się Kandydata od decyzji Komisji Rekrutacyjnej d/s Naboru na Doktoranckie Studia
Srodowiskowe ASP w Łodzi odbywa się w trybie odwoławczym przed Rektorem ASP w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji.

2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia
określonych w niniejszej Uchwale, z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni od daty doręczenia
decyzji. Decyzję podejmuje Rektor. Decyzja Rektora — podtrzymująca decyzję Komisji Rekrutacyjnej
d/s Naboru na Doktoranckie Studia Srodowiskowe ASP w Łodzi lub uchylająca decyzję Komisji
Rekrutacyjnej d/s Naboru na Doktoranckie Studia Srodowiskowe ASP w Łodzi odmawiającą przyjęcia
kandydata na studia jest ostateczna.

3. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej d/s Naboru na Doktoranckie Studia Środowiskowe ASP
w Łodzi Kandydat składa w wyznaczonym terminie w Sekretariacie Doktoranckich Studiów
Srodowiskowych - budynek ASP, ul. Wojska Polskiego 121 bądź listownie.

/



Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych stacjonarnych i niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz w sprawie zakresu egzaminu
wstępnego.

LIMITY PRZYJĘĆ

1. Limit przyjęć — na Doktoranckie Studia Środowiskowe prowadzone jako studia stacjonarne na rok
akademicki 2017/2018:

Dziedzina: sztuki plastyczne,
Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
wynosi:
- maksimum - 6 osób
-minimum-4osoby
2. Limit przyjęć — na Doktoranckie Studia Srodowiskowe prowadzone jako studia niestacjonarne

prowadzone w języku polskim na rok akademickim 2017/2018:
Dziedzina: sztuki plastyczne,
Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
wynosi:
- maksimum - 6 osób
- minimum - 4 osoby
3. Limit przyjęć — na Doktoranckie Studia Srodowiskowe prowadzone jako studia niestacjonarne

prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 20 17/2018:
Dziedzina: sztuki plastyczne,
Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
wynosi:
- maksimum - 0 osób
- minimum - 0 osób
4. W przypadku gdy więcej niż jeden kandydat uzyskał identyczną liczbę punktów warunkujących

zajęcie ostatniego miejsca w ramach limitów gwarantujących przyjęcie na Doktoranckie Studia
Srodowiskowe, wskazanych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, wówczas wszyscy ww. kandydaci z identyczną
liczbą punktów zostają przyjęci na studia.

TERMINY EGZAMINÓW

1. Egzaminy rozpoczną się w terminach określonych w harmonogramie egzaminów ogłoszonym do dnia
15 maja 2017 r. na stronie internetowej ASP w Łodzi.

2. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć określonych w ~ 4 na studia doktoranckie stacjonarne lub
niestacjonarne zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca we wrześniu 2017 r.

ZASADY REKRUTACJI

1. Komisja rekrutacyjna stosuje następujący system punktacji oceniając:
a) problematykę i zakres projektu artystyczno-badawczego w obszarze sztuki, w dziedzinie sztuk

plastycznych w ramach wybranej dyscypliny artystycznej: sztuki piękne lub sztuki projektowe
— od O do 30 pkt,

b) portfolio obejmujące dorobek artystyczny /projektowy — od O do 30 pkt,
c) rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z kandydatem - od O do 30 pkt,
d) wykaz osiągnięć: udział w wystawach, konkursach, realizacja projektów, nagrody itp.

— od O do 24 pkt,
e) ocena wpisana na dyplomie studiów II stopnia lub magisterskich

— od O do 6 pkt,
. celujący lub bardzo dobry z wyróżnieniem — 6 pkt
• bardzo dobry — 5 pkt,
• dobry plus — 4 pkt,
• dobry—3 pkt,
• niższe oceny — 0 pkt,

1



Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych stacjonarnych i niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 201 7/2018 oraz w sprawie zakresu egzaminu
wstępnego.

2. Suma uzyskanych punktów stanowi wynik postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku tej samej łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów o kolejności na liście
rankingowej decyduje punktacja za:
1) problematykę i zakres projektu artystyczno! projektowo-badawczego,
2) port folio poziom dorobku artystycznego,
3) rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z kandydatem.

3. Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki
2017/2018 wynosi 120, a minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi
co najmniej 60.

4. Listę osób przyjętych na studia ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów.

5. Zasady i kryteria, o jakich mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości łącznie z pozostałymi
zasadami rekrutacji.

PROR VKTOR

dr P4~



Załącznik nr 1. do Uchwały nr 49/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków trybu rekrutacji,
w tym prowadzonej w „formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok
Doktoranckich Studiów Srodowiskowych prowadzonych w formie: studiów stacjonarnych nieodpłatnych, studiów
niestacjonarnych odpłatnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
na rok akademicki 2017/2018.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe stacjonarne i niestacjonarne dla obywateli polskich

1) wydrukowane z Systemu Elektronicznej Rekrutacji I podpisane podanie o przyjęcie na studia
wraz z przytwierdzoną fotografią kandydata (identyczną z fotografią umieszczoną w Systemie
Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarze 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);

2) życiorys;
3) portfolio - prac własnych właściwych dla dyscypliny i kierunku studiów, w ramach którego

kandydat zamierza przygotować pracę doktorską;
Portfolio (wydrukowane na papierze w formacie A4) wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD,
DVD), dodatkowo można przynieść na egzamin maksymalnie 5 oryginalnych prac (wydawnictwa,
publikacje, plakaty, tkaniny, biżuterię, formy odzieżowe itp.)

4) Konspekt rozprawy doktorskiej - opis problematyki i zakresu projektu artystyczno-badawczego w
ramach wybranej dyscypliny i kierunku, (konspekt, założenia, kierunek badań, itp.) - według
załączonego wzoru;

5) poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych
lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów magisterskich lub równorzędnych, zawierające
uzyskany tytuł naukowy, datę obrony oraz uzyskaną ocenę lub zaświadczenie o ukończeniu
studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

6) wykaz osiągnięć rozumianych jako:
• udokumentowany dorobek artystyczny, projektowy w dziedzinie sztuk plastycznych,
• udział w wystawach lub działaniach artystycznych zbiorowych i indywidualnych, z podaniem

miejsc i sposobów upowszechniania,
• udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych,
• zagranicznych i krajowych,

7) suplement do dyplomu lub uwierzytelniony przez dyplomującą kandydata uczelnię opis studiów lub
uwierzytelniony odpis z indeksu. Swiadectwa uzyskane za granicą muszą zostać poddane
procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego;(nie jest obowiązkowe -

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik
nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego t”ybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)
9) kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony) kandydata lub innego dokumentu tożsamości ze

zdjęciem (np. paszport);
10) kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności J o niepełnosprawności wraz z oryginałem

(tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych).
11) propozycję osoby opiekuna oraz dyscypliny dodatkowej, którą kandydat zamierza studiować

(filozofia lub estetyka);

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Doktoranckich Studiów Środowiskowych
ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 (p0k. nr 1) w terminach zgodnych
z harmonogramem rekrutacji lub przesyłać na adres Akademii: 91-726 Łódź,
ul. Wojska Polskiego 121,

PR” ~KTORF

dr ha____ „z Włodarczyk, prof. ASP



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji,
w tym prowadzonej w formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok
Doktoranckich Studiów Srodowiskowych prowadzonych w formie: studiów niestacjonarnych odpłatnych
od cudzoziemców w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok
akademicki 2017/2018.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe niestacjonarne dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim

1) wydrukowane z Systemu Elektronicznej Rekrutacji i podpisane podanie o przyjęcie na studia
wraz z przytwierdzoną fotografią kandydata (identyczną z fotografią umieszczoną w Systemie
Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarze 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);

2) życiorys;
3) portfolio - prac własnych właściwych dla dyscypliny i kierunku studiów, w ramach którego

kandydat zamierza przygotować pracę doktorską;
Portfolio (wydrukowane na papierze w formacie A4) wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD,
DVD), dodatkowo można przynieść na egzamin maksymalnie 5 oryginalnych prac (wydawnictwa,
publikacje, plakaty, tkaniny, biżuterię „ formy odzieżowe itp.)

4) Konspekt rozprawy doktorskiej - opis problematyki i zakresu projektu artystyczno-badawczego w
ramach wybranej dyscypliny i kierunku, (konspekt, założenia, kierunek badań, itp.)- według
załączonego wzoru;

5) kserokopia Karty Polaka — w przypadku osób posiadających Kartę Polaka;
6) osoby nie posiadające Karty Polaka przedstawią:

• zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
wybranym kierunku studiów wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,

lub
„ polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na

okres kształcenia w Polsce
lub
• zaświadczenie o przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia składane

w sekretariacie Doktoranckich studiów Srodowiskowych, niezwłocznie po rozpoczęciu studiów
w ASP w Łodzi — według załączonego wzoru;

7) dokumenty potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, zwanego dalej „ministrem”
lub
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
lub
potwierdzenie uczelni przyjmującej (Komisji Rekrutacyjnej ds. Naboru w ASP w Łodzi),
że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów
wjęzyku polskim;

8) zaświadczenie o ukończeniu studiów tj.:
dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany
w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia
studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej,
za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich,
lub
dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 191a us. 3 albo 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- prawo o szkolnictwie
wyższym,
lub
ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca,
który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje
dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu
umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym poziomie kształcenia,
składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu, posiadający potwierdzenie ukończenia
studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia,
lub
w przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą,
podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji- cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie



stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem
ukończenia studiów wyższych lub dyplomem doktorskim.

9) wykaz osiągnięć rozumianych jako:
• udokumentowany dorobek artystyczny, projektowy w dziedzinie sztuk plastycznych,
• udział w wystawach lub działaniach artystycznych zbiorowych i indywidualnych, z podaniem

miejsc i sposobów upowszechniania,
. udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych,
• zagranicznych i krajowych,

10) kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony) kandydata lub innego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem;

11) propozycję osoby opiekuna oraz dyscypliny dodatkowej, którą kandydat zamierza studiować
(estetyka);

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Doktoranckich Studiów Środowiskowych
ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 (p0k. nr 1) w terminach zgodnych
z harmonogramem rekrutacji lub przesyłać na adres Akademii: 91-726 Łódź,
ul. Wojska Polskiego 121,

PRORE OR
ds. Nauki, Rozw. i ania Funduszy
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr 49!17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji,
w tym prowadzonej w „formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok
Doktoranckich Studiów Srodowiskowych prowadzonych w formie: studiów stacjonarnych nieodpłatnych, studiów
niestacjonarnych odpłatnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
na rok akademicki 2017/2018.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
na Doktoranckie Studia Srodowiskowe niestacjonarne prowadzone w języku angielskim

1) wydrukowane z Systemu Elektronicznej Rekrutacji i podpisane podanie o przyjęcie na studia
wraz z przytwierdzoną fotografią kandydata (identyczną z fotografią umieszczoną w Systemie
Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarze 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);

2) życiorys;
3) portfolio - prac własnych właściwych dla dyscypliny kierunku studiów, w ramach którego

kandydat zamierza przygotować pracę doktorską;
Portfolio (wydrukowane na papierze w formacie A4) wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD,
DVD), dodatkowo można przynieść na egzamin maksymalnie 5 oryginalnych prac (wydawnictwa,
publikacje, plakaty, tkaniny, biżuterię, formy odzieżowe itp.)

4) konspekt rozprawy doktorskiej - opis problematyki i zakresu projektu artystyczno-badawczego
w ramach wybranej dyscypliny i kierunku, (konspekt, założenia, kierunek badań, itp.) - według
załączonego wzoru;

5) kserokopia Karty Polaka — w przypadku osób posiadających Kartę Polaka;
6) osoby nie posiadające Karty Polaka przedstawią:

. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
wybranym kierunku studiów wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,

lub
• polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na

okres kształcenia w Polsce
lub
• zaświadczenie o przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia składane

w sekretariacie Doktoranckich studiów Srodowiskowych, niezwłocznie po rozpoczęciu studiów
w ASP w Łodzi — według załączonego wzoru;

7) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego tj.:
- dyplomy ukończenia:
• studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej,
• nauczycielskich kolegiów języków obcych,
• studiów wyższych za granicą — uznaje się język wykładowy,
• Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
lub
- zaświadczenia o zdanym egzaminie resortowym:
• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
lub
• w Ministerstwie Gospodarki,
lub
• w Ministerstwie Obrony Narodowej — od poziomu 4444 według STANAG 6001,
lub
- certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji
Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego,
lub
- certyfikaty lub zaświadczenia:
• First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate

of Profeciency in English (CPE), Business English Certificate 2 (BEC2), Business English
Certificate (BEC3),Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) —

certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate,
lub
• International English Language Testing System IELTS — powyżej 6 pkt —zaświadczenia wydane

przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British Council Education
Australia,

lub



. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 500 pkt z testu,
co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE i co najmniej 200 pkt z egzaminu ustnego TSE —

wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA,

lub
- świadectwa dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły

ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim
cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

8) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany
w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony aposti/le dyplom lub inny dokument ukończenia
studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej,
za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, uprawniających podjęcie studiów III stopnia,
lub
dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 191a us. 3 albo 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- prawo o szkolnictwie
wyższym, uprawniających podjęcie studiów III stopnia,
lub
ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca,
który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje
dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu
umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym poziomie kształcenia,
składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu, posiadający potwierdzenie ukończenia
studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, uprawniających podjęcie studiów
III stopnia,
lub
w przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą,
podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji- cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie
stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem
ukończenia studiów wyższych lub dyplomem doktorskim, uprawniających podjęcie studiów
III stopnia,

9) wykaz osiągnięć rozumianych jako:
• udokumentowany dorobek artystyczny, projektowy w dziedzinie sztuk plastycznych,
. udział w wystawach lub działaniach artystycznych zbiorowych i indywidualnych, z podaniem

miejsc i sposobów upowszechniania,
• udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych,
• zagranicznych i krajowych,

10) kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony) kandydata lub innego dokumentu tożsamości ze
zdjęciem;

11) propozycję osoby opiekuna oraz dyscypliny dodatkowej, którą kandydat zamierza studiować
(mozotia lub estetyka);

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Doktoranckich Studiów Środowiskowych
ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 (p0k. nr 1) w terminach zgodnych
z harmonogramem rekrutacji lub przesyłać na adres Akademii: 91-726 Łódź,
ul. Wojska Polskiego 121,
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