
Uchwała nr 217/20/k16-20 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

z dnia 29 maja 2020 roku 

 

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.) oraz na podstawie 

art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695  

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) po § 38 dodaje się § 39  

w brzmieniu: 

„W roku akademickim 2019/2020 wprowadza się następujące modyfikację zasad 

odbywania studiów wynikające z Regulaminu studiów: 

1. W sesji egzaminacyjnej ustalane są terminy: podstawowej sesji 

egzaminacyjnej, przedłużonej podstawowej sesji egzaminacyjnej  

i poprawkowej sesji egzaminacyjnej.  

2. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w ramach dwóch terminów: 

pierwszy termin w ramach sesji podstawowej lub przedłużonej podstawowej 

sesji, drugi termin w ramach sesji poprawkowej  

3. Zaliczenia z przedmiotów kończących się egzaminem i zaliczenia na ocenę 

odbywają się na ostatnich zajęciach w semestrze lub w terminie 

wyznaczonym przez prowadzącego nie później niż do końca podstawowej 

sesji egzaminacyjnej lub przedłużonej podstawowej sesji egzaminacyjnej. 

4. Zaliczenia (bez oceny) z przedmiotów niekończących się egzaminem 

odbywają się do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej lub przedłużonej 

podstawowej sesji egzaminacyjnej.  

5. Studenci, którzy nie przystąpili do zaliczenia lub egzaminu w terminie 

podstawowej sesji egzaminacyjne mogą przystąpić do przedłużonej 

podstawowej sesji egzaminacyjnej bez przedstawiania zwolnienia 

lekarskiego lub innego usprawiedliwienia bez utraty pierwszego terminu.  

6. Studenci ostatniego semestru studiów, którzy nie zaliczyli w roku 

akademickim 2019/20 seminariów dyplomowych lub praktyk wynikających z 

programu studiów i złożyli deklarację przesunięcia terminu egzaminu 



dyplomowego na kolejny regulaminowy termin mają prawo do przystąpienia 

do zaliczeń seminariów lub praktyk przed wyznaczonymi terminami 

egzaminów dyplomowych w listopadzie 2020 oraz styczniu 2021 w roku 

akademickim 2020/2021.  

7. Do 30 września 2020 roku w ramach jednolitych studiów magisterskich, 

studiów pierwszego i drugiego stopnia (zwanych dalej studiami) dopuszcza 

się organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych  

w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń  

i egzaminów kończących określone zajęcia poza siedzibą Akademii  

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich 

przebiegu i rejestrację. 

8. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w sposób określony 

w § 1 dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji 

efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych  

w sylabusie. O wprowadzonych zmianach należy poinformować studentów 

w terminie najpóźniej do 2 tygodni przed terminem egzaminu lub zaliczenia. 

9. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi  

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 studenci zapisani warunkowo 

na kolejny semestr studiów a niemogący rozliczyć wyjazdów w ramach 

programów Erasmus+ ze względu na opóźnienia w przekazaniu 

dokumentacji przez uczelnie partnerskie będą mogli przystąpić do sesji 

egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości rozliczenia poprzedniego 

semestru do terminu wskazanego w kalendarzu akademickim jako 

ostateczny termin rozliczania warunków, studenci będą mieć możliwość 

uczestniczenia w sesji egzaminacyjnej kończącej semestr, który realizowali 

w uczelni macierzystej. Zaliczenie obu semestrów (semestru 

„mobilnościowego” i następującego po nim semestru) będzie możliwe 

dopiero po rozliczeniu mobilności w uczelni zagranicznej. W przypadku 

niedostarczenia przez uczelnię partnerską dokumentów wymaganych do 

rozliczenia udziału w programie Erasmus+ do czasu rozpoczęcia kolejnego 

semestru, dopuszcza się ponowny wpis warunkowy na następny semestr 

(wpis warunkowy na kolejny, drugi z rzędu semestr).  

10. Student po ustaleniu z promotorem tematów pracy dyplomowej 

zobowiązany jest niezwłocznie przesłać na adres mailowy właściwego 

dziekanatu kartę tematów dyplomowych w wersji elektronicznej na 

obowiązującym formularzu. W przypadku zmiany w treści tematu pracy 

dyplomowej kartę tematów dyplomowych należy złożyć ponownie w wersji 

elektronicznej.  

11. Pracę dyplomową należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej  

w systemie wirtualny dziekanat. Wersja elektroniczna musi posiadać pełen 

zapis pracy dyplomowej. W zapisie elektronicznym część teoretyczna pracy 

i dokumentacja części praktycznej muszą być zapisane w osobnych plikach.  

Szczegółowe zasady składania i akceptacji pracy dyplomowej w systemie 



wirtualny dziekanat określona zostanie w instrukcji zamieszczonej na stronie 

internetowej Akademii. 

12. W przypadku niezłożenia pracy w pierwszym regulaminowym terminie  

z powodu niewystarczającego zaawansowania pracy dyplomowej nie 

wpisuje się „NZAL” a student nie traci prawa do drugiego terminu egzaminu 

dyplomowego. 

13. Podania, wnioski i oświadczenia w sprawach wynikających z Regulaminu 

studiów mogą być składane przez studenta w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu lub w formie 

skanów dokumentów przesłanych na adres dziekanatu pocztą 

elektroniczną. Podanie w sprawie przeniesienia z innej uczelni należy złożyć 

w dziekanacie lub przesłać zgodnie z wymaganiami wynikającymi  

z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  

14. W przypadku konieczności udokumentowania długotrwałej choroby 

zaświadczenie lekarskie nie musi być zweryfikowane przez wskazaną przez 

Akademię placówkę służby zdrowia. 

15. W trakcie roku akademickiego 2019/20 dopuszcza się możliwość zmian  

w obowiązujących w tym roku kierunkowych regulaminach prac 

dyplomowych. Zmiany powinny być podane do wiadomości studentów 

najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r. 

16. Studenci ostatniego roku studiów w roku akademickim 2019/20 składają 

egzaminy dyplomowe w terminach określonych w zarządzeniu Rektora. 

17. Do dnia 30 września 2020 r. nie stosuje się do egzaminów dyplomowych  

§ 33 ust. 7. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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