
 

 

Uchwała nr 119/22/k21-24 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

z dnia 29 kwietnia 2022 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. 2022 poz. 574 z późn. zm.) uchwalił co następuje:  

 

§ 1 

 

W załączniku do uchwały nr 207/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu studiów 

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z późn. zm. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Student  rozpoczynający  studia  ma  prawo  do  

przeszkolenia  w zakresie  praw   i  obowiązków  studenta, które  prowadzi  Samorząd  

Studencki  we  współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który 

zapewnia przedstawicielom samorządu studenckiego przygotowanie do prowadzenia 

szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta.”; 

2) 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 poprawkowej sesji egzaminacyjnej następnego 

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

realizowany do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru po nim 

następującego.”; 

3) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o wpis warunkowy należy złożyć  

w dziekanacie w terminie do 7 dni od zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej.”; 

4) w § 23 ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Zaświadczenie opisane w punktach 

a)– d) okazywane jest do wglądu prowadzącemu zajęcia i z jego podpisem przekazywane 

przez studenta do dziekanatu.”; 

5) w § 28 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Indywidualny  program studiów (ips) opracowany 

przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym, wymaga zatwierdzenia. 

4. Indywidualny program studiów (ips) może określać: 



a) 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; 

b) indywidualny harmonogram studiów, to znaczy określenie semestrów, w których 

obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe; 

c) skrócenie okresu studiów.”; 

6) w § 29 ust. 2 lit e) otrzymuje brzmienie: „e) studentce w ciąży i studentowi będącemu 

rodzicem;”; 

7) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem 

nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie 

według indywidualnego programu studiów do czasu ich ukończenia - w przypadku 

studiów stacjonarnych.”. 

 

 

§ 2 

 

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

studiów obowiązują od 1 października  2022 r.  

  


