
 

 

Uchwała nr 207/20/k16-20 
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

 z dnia 29.04.2020 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 150/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Akademii 

Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

 

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 

2 w zw. z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, 

z późn. zm.), uchwalił co następuje:  

 

§ 1 

 

W załączniku do uchwały nr 150/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  

w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zw. dalej Regulaminem studiów) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Opłaty pobierane od studentów oraz ich wysokość ustala rektor.”; 

2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Każdy student zobowiązany jest poprzez wirtualny dziekanat dokonać 

deklaracji uczestnictwa w zajęciach na każdy semestr w wyznaczonych terminach ogłoszonych  

w wirtualnym dziekanacie. Deklaracji należy dokonać zarówno spośród zajęć obowiązkowych jak i zajęć 

do wyboru w ramach programu studiowanego kierunku. Deklaracje należy składać w formie elektronicznej.  

Deklarację elektroniczną należy przesłać do dziekanatu poprzez wirtualny dziekanat funkcjonujący  

w Akademii. Deklaracja nie jest równoznaczna z zapisaniem się na dany przedmiot. Ostateczna decyzja  

o przyjęciu studenta na przedmiot obieralny należy do prowadzącego. W przypadku chęci realizacji zajęć 

spoza programu studiów należy złożyć w dziekanacie pisemny wniosek. Przepis ten obowiązuje również  

w przypadku zapisów na przedmioty dodatkowe.”; 

3) w § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „W przypadku zaprzestania prowadzenia 

studiów na danym kierunku, poziomie, formie i profilu wznowienie studiów jest dopuszczalne na innym 

kierunku, poziomie, formie i profilu jedynie w sytuacji, gdy dotychczas uzyskane efekty uczenia się 

pozwalają na wpisanie studenta co najmniej na drugi rok studiów na tym kierunku, poziomie, formie  

i profilu.”; 

4) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Decyzję w przedmiocie wniosku o wznowienie studiów podejmuje 

rektor, na pisemny wniosek osoby wznawiającej studia.”; 

5) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wniosek dotyczący wznowienia na semestr zimowy należy złożyć  

w terminie do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który wznowienie 

ma nastąpić. Wniosek dotyczący wznowienia na semestr letni należy złożyć w terminie do 15 stycznia 

danego roku akademickiego, na który wznowienie ma nastąpić.”; 

6) w § 19 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Wznowienie studiów jest możliwe tylko raz w trakcie studiów w ASP  

z wyjątkiem wznowienia na semestr dyplomowy. Na semestr dyplomowy student może wznowić studia 

trzykrotnie. Student studiów stacjonarnych może wznowić studia w formie studiów stacjonarnych lub 

niestacjonarnych, jeżeli uczelnia dysponuje taką ofertą.”; 

7) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przyjęcie na studia w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub uczelni 

zagranicznej następuje w drodze wpisu na listę studentów. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie 

przyjęcia na studia w drodze przeniesienia kierunkowa Komisja ds. przeniesień, może wyrazić zgodę na 

wpis na listę studentów.  Student ubiegający się o przeniesienie może zostać zobowiązany do uzupełnienia 
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różnic programowych. Sposób i termin uzupełnienia różnic programowych ustala kierunkowa Komisja ds. 

przeniesień.”; 

8) w § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Odmowa przyjęcia na studia w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub 

uczelni zagranicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez kierunkową Komisję ds. 

przeniesień. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do rektora.  Odwołanie składane jest, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji, do rektora za pośrednictwem Komisji.”; 

9) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Student ubiegający się o zmianę kierunku, specjalności lub formy 

studiów składa w dziekanacie wniosek w terminie 30 dni przed rozpoczęciem semestru, na który ubiega 

się o przeniesienie. Zmiana kierunku, specjalności lub formy następuje na podstawie udzielonej zgody. 

Zgoda w zakresie zmiany kierunku lub formy studiów zapada po przedstawieniu pozytywnej opinii przez 

kierunkową Komisję ds. przeniesień.”; 

10) w § 28 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „zamianę niektórych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów 

objętych standardami kształcenia na danym kierunku) na inne; łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i 

egzaminów nie może w takim przypadku być niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów a zmiana 

przedmiotów nie może prowadzić, do niezrealizowania przez studenta efektów uczenia się określonych w 

programie studiów.”;   

11) w § 29 ust. 2 lit. f otrzymuje brzmienie: „są osobami niepełnosprawnymi;”; 

12) w § 32 w ust. 10 i 11 zwrot „naukowo-dydaktyczny” zastępuje się zwrotem „badawczo-dydaktyczny”; 

13) w § 32 ust. 14, 26-29, 31, 33-37, § 33 ust. 2, 4, 11, 12, 14, § 34 ust. 5, § 36 ust. 2, 4 i 5 użyty w odpowiednim 

przypadku wyraz „obrona” lub zwrot „obrona pracy dyplomowej” zastępuje się użytym w odpowiednim 

przypadku zwrotem „egzamin dyplomowy”; 

14) w § 32 ust. 18 otrzymuje brzmienie: „Praca dyplomowa składana w dziekanacie jest formą drukowaną, 

zawierającą zapis pisemno-fotograficzny wszystkich części pracy dyplomowej zawartych w oprawionym 

w sztywną oprawę, pozbawioną zewnętrznych elementów plastikowych oraz metalowych, dokumencie 

lub dokumentach.”; 

15) w § 32 ust. 20 otrzymuje brzmienie: „Każda z przyjętej przez promotora i prowadzących/opiekunów części 

pracy dyplomowej zostaje poświadczona złożeniem przez nich podpisu przy każdym temacie pracy 

dyplomowej. W przypadku pisemnej części pracy dyplomowej promotor/prowadzący/opiekun  

w poświadczeniu potwierdza przeprowadzenie procedury antyplagiatowej i dopuszczenie pracy do 

dalszych etapów postępowania. Praca nie zawierająca wszystkich poświadczeń nie zostanie przyjęta przez 

dziekanat.”;  

16) w § 32 ust. 23 otrzymuje brzmienie: „Praca dyplomowa/księga dyplomowa wraz z oświadczeniem 

dotyczącym praw autorskich, oświadczeniem dotyczącym przekazania oryginalnych egzemplarzy prac 

powstałych w toku studiów, formularzem zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów oraz 

wnioskiem o odpis dyplomu w języku obcym zostaje złożona w dziekanacie w terminie wskazanym  

w Regulaminie Prac Dyplomowych danego kierunku. W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów 

student zostaje skreślony z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 26 i 28.”; 

17) w § 32 skreśla się ust. 30; 

18) w § 35 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „magistra w przypadku osób przyjętych na studia od roku 

akademickiego 2019/20 i w latach następnych a w przypadku osób przyjętych na studia od roku 2018/19  

i w latach wcześniejszych magistra sztuki, potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie 

– w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.”; 

19) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje 

absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisy zgodnie  

z zasadami określonymi w ustawie.”; 
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20) w § 38 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy okres studiów ulega przedłużeniu ponad okres 

przewidziany w programie studiów ustala się aktualny program studiów, który student będzie zobowiązany 

zrealizować z uwzględnieniem różnic programowych”. 

21) w § 38 po ust. 11 dodaje się ust.11a w brzmieniu: „W przypadku, gdy po upływie okresu, o którym mowa 

w ust. 11 studia na danym kierunku, poziomie, profilu i formie nie są prowadzone ustala się studia, na 

których student będzie kontynuował kształcenie biorąc pod uwagę różnice programowe.”. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu studiów, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Do 15 września 2020 roku podmioty wskazane przez Rektora w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 38 ust. 1 

Regulaminu studiów, uchwalają nowe Regulaminy Prac Dyplomowych kierunku z mocą ich obowiązywania od  

1 października 2020 roku.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie studiów obowiązują od 

1 października 2020 r. 
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