
Uchwała nr 58/17/k16-20

Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: Wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów wyższych, na
kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia

Działając na podstawie *38 Statutu ASP w Łodzi, w związku z art. 62 ust. 1 w Zw. Z art. 68 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572 z *2 poźn. zm.)
Senat postanawia co następuje:

Pojęcia stosowane w wytycznych oznaczają:

studia wyższe — studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

program kształcenia — opis określonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi spójnych efektów kształcenia, zgodny z
Polskimi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego
do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisami do poszczególnych modułów tego procesu punktami
ECTS.
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Program kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia obejmuje opis
zakładanych efektów kształcenia oraz program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia
prowadzącego do uzyskania tych efektów.

W program je kształcenia rada podstawowej jednostki organizacyjnej uwzględnia:

1) zgodność programu kształcenia z misją i strategią Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi oraz strategią jednostki w oparciu o opinie potencjalnych
pracodawców,

2) potrzeby uzasadniające utworzenie planowanego kierunku studiów, w tym przede wszystkim
potrzeby rynku pracy w oparciu o opinie potencjalnych pracodawców,

3) przygotowanie oraz aspiracje i zainteresowania potencjalnych kandydatów,
4) wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z

analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów,
5) doświadczenie i wzorce międzynarodowe,
6) prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi lub w innych

uczelniach kierunki studiów realizowane w oparciu o programy kształcenia o efektach
pokrewnych planowanemu kierunkowi,

7) koszty planowanego kierunku studiów i możliwości jego sfinansowania przez uczelnię lub z
wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania,

8) dostępność lub możliwość pozyskania zasobów (kadrowych, materialnych) niezbędnych do
realizacji danego programu,



9) Regulamin studiów.

1. Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa
1) formę studiów
2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

odpowiadających poziomowi kształcenia;
3) moduły zajęć — zajęcia lub grupy zajęć- wraz z przypisaniem do każdego modułu

efektów kształcenia oraz treści programowych, form i metod kształcenia,
zapewniających osiągnięcie tych efektów, a także liczby punktów ECTS;

4) sposoby weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów
kształcenia;

5) plan studiów uwzgledniający moduł zajęć, o których mowa w pkt. 3, a w przypadku
studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w
formie stacjonarnej — również zajęcia z wychowania fizycznego; zajęciom z
wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS;

6) łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów;

7) liczbę punktów ECTS, która student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS — w
przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio
nauki humanistyczne lub nauki społeczne;

8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o
profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim —

jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki, oraz liczbę punktów
ECTS, która student musi uzyskać w ramach praktyk.

2. Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano
punkty WCTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w
ust. 1 pkt 2.

3. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru
kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby punktów ECTS
w liczbie punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt.2.

4. Program studiów dla kierunku:
1) o profilu praktycznym — obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym

przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym
niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, służące zdobywaniu
przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych;

2) o profilu ogólnoakaedemickim — obejmuje moduły zajęć związane z prowadzonymi
badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem
studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby
punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, służące zdobywaniu przez studenta
pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych.



1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów uwzględnia w
programie kształcenia wnioski i analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku
pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów w celu
doskonalenia programu kształcenia może dokonywać w nim zmian.

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, może, w ramach posiadanego uprawniania do
prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, dokonywać
zmian:
1) zajęć, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów ECTS, określonych w

programie studiów aktualnym na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawniania;

2) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia określonych przez senat
uczelni aktualny na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia.

4. Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez senat uczelni.
5. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może dokonywać w programie kształcenia

również zmian:
1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć,

uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form i metod
prowadzenia zajęć;

2) koniecznych do:
a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polska Komisję Akredytacyjną,
b) dostosowania programu kształcenia do zmian w przepisach powszechnie

obowiązujących.
6. Zmiany w programie kształcenia, o których mowa w:

1) ust. 2 i 3 — są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia;
2) ust. 5 — mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia;

7. Zmiany w programach kształcenia wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są ogłaszane co
najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.

Program kształcenie uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w trybie określonym w par. 45 ust. 1 pkt. 4 Statutu Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w brzmieniu obowiązującym w dniu
uchwalenia programu kształcenia.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

PRZEWOD ICZĄCA SENATU

(J prof. Jolanta Rudzka-Habisiak
Rektor Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


