
Uchwała nr 561211k21-24

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany 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. 2021 poz.

478) uchwalił co następuje:

W Regulaminie studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, którego tekst jednolity

stanowi załącznik do Uchwały nr 207/20/kl 6~20 Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 29.04.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w ~ 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Użyte w Regulaminie zwroty oznacza]ą~”;

2) w tabeli określonej w ~ 1 zwrot „student” opatruje się objaśnieniem: „osoba płci żeńskiej lub męskiej

kształcąca się na studiach”;

3) w ~ 1 pod tabelą umieszcza się zdanie: „Ilekroć W niniejszym Regulaminie jest mowa o dziekanacie należy

przez to rozumieć dziekanat stacjonarny lub wirtualny dziekanat, chyba że Regulamin stanowi inaczej. „~

4) w * 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dopuszczenie studenta do udziału w dodatkowych zajęciach jest

uzależnione od zgody prowadzącego uwzględniającej zasady ustalone przez Dyrektora Instytutu.”;

5) w ~ 8 ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „dokonywania oceny nauczycieli akademickich na podstawie

ankiety ewaluacyjnej.”;

6) w ~ 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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. Deklaracja nie jest równoznaczna z zapisaniem się

na dany przedmiot. Przyjęcie studenta na dany przedmiot obieralny jest uzależnione od zgody

prowadzącego uwzględniającej zasady ustalone przez Dyrektora Instytutu. Wniosek o wyrażenie zgody na

realizację zajęć spoza programu studiów, o którym mowa w ~ 7 należy złożyć W dziekanacie.”;

7) w ~ 12 skreśla się ust. 12;

8) w ~ 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W indywidualnych przypadkach student ma prawo ubiegać się o termin

zaliczenialń przed sesją. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w dziekanacie najpóźniej 7 dni przed

rozpoczęciem terminu zaliczeń.”;

9) w ~ 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Termin zaliczenia/zaliczeń może być przesunięty na podstawie

zwolnienia lekarskiego lub innych udokumentowanych wypadków losowych. Wniosek w tej sprawie należy

złożyć poprzez wirtualny dziekanat niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W takiej sytuacji zaliczenia i

podstawowa sesja egzaminacyjna mogą zostać przesunięte na sesję przedłużoną zgodnie z terminami

wynikającymi z kalendarza akademickiego na dany rok, a student nie traci prawa do pierwszego terminu

egzaminu.”;

10) w ~ 13 skreśla się ust. 6 i 7;

11) w ~ 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Przed dostarczeniem oryginału zwolnienia wraz z wnioskiem student

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zwolnieniu poprzez wirtualny dziekanat.

W przypadku niedostarczenia zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia dokumentującego wypadek

losowy w przeciągu 3 dni od wyznaczonej daty zaliczenia do protokołu zostaje wpisana ocena „Nzal”



(niezaliczony) - w przypadku zaliczenia bez oceny lub ocena niedostateczna (2,0) - w przypadku zaliczenia

na ocenę.”;

12) w ~ 14 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Przed dostarczeniem oryginału zwolnienia wraz z wnioskiem student

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zwolnieniu poprzez wirtualny dziekanat.

W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia w przeciągu 3 dni od daty egzaminu do protokołu wpisuje

się ocenę niedostateczną. Nie będą uwzględniane jako usprawiedliwienie nieobecności w sesji późniejsze

powroty z wymian studenckich. „~

13) w ~ 14w ust. 15 skreśla się zdanie drugie;

14) w ~ 14 skreśla się ust. 17 i 18;

15) w ~ 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W terminie 3 dni od daty egzaminu student może złożyć w dziekanacie

wniosek o egzamin komisyjny w przypadku, gdy w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego

przeprowadzeniu lub zakres przeprowadzonego egzaminu wykraczał poza ogłoszony zakres egzaminu. W

przypadku wyrażenia zgody powołuje się komisję. „~

16) w ~ 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wpis warunkowy na kolejny semestr nie przysługuje studentowi

ostatniego semestru studiów oraz w przypadku, gdy zaliczenie przedmiotu objętego wnioskiem o wpis

warunkowy uzależnia możliwość udziału w zajęciach kolejnego semestru. Student, któiy nie może

skorzystać z wpisu warunkowego z przyczyn, o których mowa w zdaniu 1. może skorzystać z prawa do

powtarzania semestru o ile spełnia warunki, o których mowa w ~ 17. „~

17) w ~ 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Udzielając zgody na wpis warunkowy należy określić warunki tego

wpisu ustalające w szczególności obowiązek zdania lub zaliczenia wskazanych przedmiotów do końca

następnego semestru a w przypadku, gdy w następnym semestrze dany przedmiot nie jest realizowany do

końca semestru po nim następującego. „~ .

18) w ~ 16 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „W przypadku niezaliczenia przedmiotu objętego wpisem

warunkowym w terminie, o którym mowa w ust. 4 student zostaje skreślony z listy studentów semestru, na

który został warunkowo wpisany.”;

19) w ~ 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o wpis warunkowy należy złożyć w dziekanacie w terminie do

2 dni od zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej.”;

20) w ~ 16 w ust. 6 skreśla się zdanie drugie;

21) w ~ 17 ust. 1 skreśla się słowa „pisemny”;

22) w ~ 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów

podczas pierwszego roku studiów oraz gdy od daty skreślenia z listy studentów upłynęło co najmniej 5 lat,

może nastąpić wyłącznie na I rok studiów na zasadach i Po spełnieniu warunków rekrutacji na studia.”;

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

dziekanacie w terminie do 10 września 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. „~

24) w ~ 21 w ust. 1 i ust. 16 oraz w ~ 22 ust. 1 skreśla się użyte w różnym przypadku słowo „pisemny”;

25) w ~ 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyjęcie na studia do Akademii Sztuk Pięknych im.

Władysława Strzemińskiego w Łodzi w drodze przeniesienia z innej uczelni należy złożyć w dziekanacie w

terminie do 3 września roku poprzedzającego rok akademicki, na który student ma zostać przyjęty w drodze

przeniesienia. „;

26) ~ 26 otrzymuje brzmienie: „1. Student może złożyć wniosek o przeniesienie i uznanie punktów ECTS w

okresie pięciu lat od daty zaliczenia danego przedmiotu. W przypadku uzyskania zgody przenosi się ocenę

oraz przypisuje się liczbę punktów ECTS obowiązującą wAkademii.

2. Zgody na przeniesienie zajęć udziela się, na wniosek studenta, Po zapoznaniu się z przedstawioną

przez studenta dokumentacją przebiegu studiów oraz po zasięgnięciu opinii prowadzącego dany



przedmiot w Akademii. Uznane oceny zostają wliczone do średniej ocen. Wniosek wraz z załącznikami

należy złożyć w dziekanacie najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu semestru, którego wniosek dotyczy.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. „~

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

studiów składa w dziekanacie wniosek w terminie 2 tygodni 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.”;

28) w * 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Opiekunem naukowym studenta, studiującego według ips, może być

nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopnień doktora.”;

29) ~ 30 otrzymuje brzmienie: „1.Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu

organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju

niepełnosprawności. .

2. Do studentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny.

3. Dokument o niepełnosprawności należy złożyć w dziekanacie.

4. Dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego jest uzależnione od

uzasadnionych i racjonalnych potrzeb osoby wnioskującej oraz możliwości Akademii. „~

30) w ~ 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzemieniu: „2a. Zmiany Regulaminu Prac Dyplomowych kierunku

należy wprowadzić do 30 września i dotyczą one dyplomantów, którzy w kolejnym roku akademickim będą
zobowiązani składać pracę dyplomową.

2b. Sposób i szczegółowe warunki składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. „~

31) w ~ 32 skreśla się ustępy: 5,6, 18-20, 23, 30, 34 i 35;

32) w ~ 32 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej

niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane samodzielnie przez

poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakład I wartość merytoryczną pracy każdego z nich,

pod warunkiem, że taką możliwość przewiduje Regulamin prac dyplomowych kierunku. „~

33) w ~ 32 ust. 22 otrzymuje brzmienie: „Tematy składnej przez studenta pracy dyplomowej muszą być

zgodne z zatwierdzonymi tematami. „;

34) w ~ 32 w ust. 38 otrzymuje brzmienie: „Zmiana tematu pracy dyplomowej oraz zmiana kierującego pracą

dyplomową może być zatwierdzona na wniosek studenta lub z urzędu. „~

35) w ~ 33 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Egzamin dyplomowy jest otwarty. Uczestnicy egzaminu otwartego

niebędący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań”.;

36) w ~ 36 ust. 5 skreśla się słowo „pisemny”;

37) * 37 otrzymuje brzmienie: „1. Student jest zobowiązany do złożenia wraz z pracą dyplomową:

a) oświadczenia dotyczącego praw autorskich, w tym w przypadku pracy zespołowej oświadczenie o

współautorstwie;

b) oświadczenia, w którym zobowiązuje się do odebrania oryginalnego egzemplarza praktycznej części

pracy dyplomowej w terminie 30 dni, liczonym od zakończenia okresu 6 miesięcy, o którym mowa w~

36 ust. 2;

c) oświadczenia o upoważnieniu Akademii do zniszczenia oryginalnego egzemplarza praktycznej części

pracy dyplomowej w przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ~ 36 ust. 6;

d) oświadczenia o tym, że został pouczony o prawie Akademii do zniszczenia oryginalnego egzemplarza

praktycznej części pracy dyplomowej, w przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ~36

ust. 6.

e) oświadczenia dotyczącego przekazania oryginalnych egzemplarzy prac powstałych w toku studiów.



2. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia określonego w ust. 1 lit a) — d) powyżej wraz z

pracą dyplomową, oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. e) wraz ze ślubowaniem.”.

1. Tekst jednolity Regulaminu studiów, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi

załącznik do niniejszej uchwały.

2. Tekst jednolity uwzględnia również zmiany wprowadzone Uchwałą nr 43/21/k20-24 Senatu Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu

Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego wŁodzi w roku akademickim 2020/2021.

3. Z uwagi na utratę mocy obowiązującej w tekście jednolitym pominięto zmiany wprowadzone:

1) Uchwałą nr 217/20/kl 6-20 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 spra wie uchwalenia

Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego wŁodzi;

2) Uchwałą nr 6/20/k20-24 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z

dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Studiów Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w roku akademickim 2019/2020.

*4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że:

1)

2)

3)

zmiany w Regulaminie studiów obowiązują od 1 października 2021 r.

* 32 ust. 2b Regulaminu studiów wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
wnioski w sprawach wynikających z Regulaminu studiów nierozpatrzone do dnia 30 września 2021 r. będą

procedowane na zasadach określonych w Regulaminie studiów w brzmieniu obowiązującym od 1

października 2021 r.


