
Uchwała nr 146/19/k16-20

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów liii stopnia,

stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

oraz niestacjonarnych studiów liii stopnia

w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie

art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.i668 z późn. zm.

w związku z ~ 107 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi postanawia co następuje:

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na posiedzeniu

w dniu 25 marca 2019 roku zatwierdza następujące limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów

II stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020:

Kierunek studiów: architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki)

Forma i poziom studió Limi przyjęć na I rok studiów

max. 24

stacjonarne I stopnia
min. 10

max. 18
stacjonarne II stopnia min. 9

Stronoiz6



Kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
(profil ogólnoakademicki)

Forma i poziom studiów Limit przyjęć na I rok studiów

max. 39
stacjonarne stopnia .

min. 5

Specjalności:
Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem przyjęcia na fig minimum 5 osób.

techniki teatralne, filmowe i telewizyjne max. 12
min. 5

~ . max. 8projekty wizualne
mm. 5

~ max. 10
animacja

min. 5
. . . max. 9fotografia i multimedia

min. 5

Fo a i oziom stu 16w Limit przyjęć n I rok studiów

max. 20

stacjonarne II stopnia .

min. 5

Specjalności:
Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem przyjęcia na nią minimum 5 osób.

. . max. 10projekty wizualne
min. 5

. . max. 10intermedia
min. 5

Kierunek studiów: grafika (profil ogólnoakademicki)

Forma i poziom studiów Limit przyjęć na I rok studiów

max. 40

stacjonarne jednolite magisterskie .min. 25
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Kierunek studiów: malarstwo (profil praktyczny)

Forma i poziom studiów Limit przyjęć na I rok studiów

max. 25

stacjonarne jednolite magisterskie
min. 8

Kierunek studiów: rzeźba (profil praktyczny)

Forma i poziom studiów Limit przyjęć na I rok studiów

max. 7
stacjonarne I stopnia

min. 5

max. 5
stacjonarne II stopnia

min. 4

Kierunek studiów: tkanina i ubiór (profil ogólnoakademicki)

Forma i poziom studiów Li it przyjęć na I rok studiów

stacjonarne stopnia
max. 53

min. 28

Specjalności:

projektowanie ubioru max. 20
min. 10

projektowanie biżuterii max. 11
min. 6

projektowanie tkaniny max. 11
min. 6

projektowanie tkaniny drukowanej
max. 11

min. 6
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Kierunek studiów: tkanina i ubiór (profil ogólnoakademicki)

Forma I poziom studiów Limit przyję na I rok studiów

max. 31

stacjonarne II stopnia
min. 19

Specjalności:

projektowanie ubioru max. 10
min. 7

projektowanie biżuterii max. 7
min. 4

projektowanie tkaniny max. 7
min. 4

projektowanie tkaniny drukowanej max. 7
min. 4

Kierunek studiów: wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

Forma i poziom studi ~ Limit przyjęć na I rok studiów

max. 24

stacjonarne I stopnia
mm. 10

max. 16
stacjonarne II stopnia

min. 8
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Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi na posiedzeniu

w dniu 25 marca 2019 roku zatwierdza następujące limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów

li II stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na

studia na rok akademicki 2019/2020:

Kierunek studiów: grafika (profil ogólnoakademicki)

Forma I poziom stud~ów Limit przyjęć na I rok studiów

max. 25

niestacjonarne I stopnia .

min. 12

max. 25

niestacjonarne li stopnia .

min. 10

Kierunek studiów: tkanina i ubiór (profil ogólnoakademicki)

Fo a i poziom studió Limit przyjęć na I rok studiów

max. 25

niestacjonarne I stopnia .

min. 12

Specjalności:
projektowanie ubioru min. 12

Kierunek studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia
minimalnej liczby osób 12 na specjalność projektowanie ubioru.

Fo a i poziom studiów Li it przyjęć na I rok studiów

max. 25

niestacjonarne II stopnia .

min. 8

Specjalności:
projektowanie ubioru min. 8

Kierunek studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia
minimalnej liczby osób 8 na specjalność projektowanie ubioru.
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W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć na I rok studiów stacjonarnych na danym

kierunku studiów na danym poziomie studiów (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) w ramach

rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, określonego w ~ i niniejszej uchwały, uczelnia nie uruchomi

I roku studiów stacjonarnych na danym kierunku studiów na danym poziomie studiów (I stopnia,

II stopnia, jednolitych magisterskich) na rok akademicki 201 9/2020.

W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych na danym

kierunku studiów na danym poziomie studiów (I stopnia, II stopnia) w ramach rekrutacji na rok

akademicki 2019/2020, określonego w ~ 2 niniejszej uchwały, uczelnia nie uruchomi I roku studiów

niestacjonarnych na danym kierunku studiów na danym poziomie studiów (I stopnia, II stopnia) na rok

akademicki 2019/2020.

Limit przyjęć na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, stacjonarnych studiów II stopnia oraz

stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, określony w ~ i niniejszej uchwały, zostanie

pomniejszony o zajęte miejsce/a, w przypadku przyjęcia kandydata/ów na I rok studiów stacjonarnych

na danym kierunku studiów na danym poziomie studiów (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)

w ramach potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi, z zastrzeżeniem ~ 3.

Limit przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia, niestacjonarnych studiów II stopnia, określony

w ~ 2 niniejszej uchwały, zostanie pomniejszony o zajęte miejsce/a, w przypadku przyjęcia kandydata/ów

na I rok studiów niestacjonarnych na danym kierunku studiów na danym poziomie studiów (I stopnia,

li stopnia) w ramach potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z zastrzeżeniem ~ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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