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REGULAMIN PRIME TIME 2020 
 

Wystawa PRIME TIME 2020 jest pokazem najlepszych prac dyplomowych magisterskich studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, obronionych w roku 2020. 
 
Celem konkursu jest zaprezentowanie zakresu i poziomu kształcenia studentów wszystkich wydziałów ASP. Konkurs i wystawą 
są również formą promowania absolwentów uczelni poprzez stworzenie szansy bezpośredniego kontaktu z szeroko rozumianym 
rynkiem.  
Wystawa PRIME TIME 2020 planowana jest w terminie styczeń – marzec 2021 r. 
 
1. W wystawie „Prime Time 2020” biorą udział dyplomanci studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia toku studiów 

stacjonarnych lub niestacjonarnych roku akademickiego 2019/2020 

2. Wydziałowe komisje dyplomowe nominują dyplomy magisterskie do udziału w wystawie i konkursie Prime Time 2020. 
Przewodniczący komisji dyplomowej zgłasza nominowany dyplom do Podkomisarza danego Instytutu Wystawy Prime Time 2020. 

3. Warunkiem zgłoszenia dyplomu do konkursu jest: 
1) złożenie przez Przewodniczącego Komisji Dyplomowej wypełnionej i podpisanej karty nominacji o nominowanym 

dyplomie do konkursu (karta nominacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub poprzez adnotacją  
w systemie dziekanatowym uczelni Verbis 

2) złożenie przez uczestnika konkursu: 

 komputerowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równocześnie z udzieleniem zgody na 
przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych 
 

 opis pracy dyplomowej wersja papierowa – 800 znaków ze spacjami (czcionka Time New Roman 12pkt., 
pojedyncza interlinia). Opis pracy dyplomowej musi być zatwierdzony i podpisany przez promotora pracy 
dyplomowej. 
 

 nośnik danych np. CD, DVD lub pendrive z następującymi danymi: 
a) wersja edytowalna komputerowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (plik word) 

b) zdjęcia pracy dyplomowej o parametrach: dłuższy bok zdjęcia – 21 cm, JPG lub TIF, 300dpi, CMYK, maks. 10 zdjęć 

c) czarno-białe portretowe zdjęcie dyplomanta uczelni (dłuższy bok zdjęcia – 21 cm, JPG lub TIF, 300dpi, CMYK) 

d) opis pracy dyplomowej wersja edytowalna tj. np. plik word – 800 znaków ze spacjami (czcionka Time New 
Roman 12pkt., pojedyncza interlinia).  

 papierowej wersji dokumentacji fotograficznej dyplomu (wydruki prezentujące pracę dyplomową, format A4, 
maksymalnie 10 wydruków) zgłaszanej pracy. Dokumentacja nie podlega zwrotowi. 

 czytelnie podpisanych oświadczeń, będącymi załącznikami nr 3 regulaminu konkursu Prime Time 

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć do podkomisarza swojego instytutu (czas i miejsce składania 
dokumentów do indywidualnego ustalenia z podkomisarzami instytutowymi konkursu) w wersji papierowej lub 
elektronicznej. 
 
4. Ponadto osoby, których dyplomy zostały zakwalifikowane do udziału w wystawie zobowiązane są do: 

1) obecności na sesji portretowej do katalogu Prime Time. Każdy uczestnik otrzyma mailem informację w jakich 
termiach odbędzie się sesja zdjęciowa.  

2) dostarczenia przygotowanej do transportu pracy dyplomowej we wskazane przez podkomisarza wydziałowego 
miejsce. Informacja o terminie i miejscu dostarczenia prac na wystawę zostanie umieszczona na stronie 
www.asp.lodz.pl. W przypadku niedostarczenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie wraz z wymaganymi 
oświadczeniami o których mowa w punkcie 3 regulaminu uczestnik jest automatycznie eliminowany z udziału  
w wystawie. 

3) obecności na wernisażu wystawy Prime Time 2020 
4) wyrażenia zgody na oprawę pracy dyplomowej i zagospodarowanie jej podczas wystawy konkursowej 

5. Uczelnia oraz kuratorzy nie biorą odpowiedzialności za: 

 prace niewłaściwie zapakowane do transportu przez uczestnika konkursu, 

 prace nieodebrane w podanym przez Komisarza terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane w 
terminie przez uczestnika prace. Informacja o terminie i miejscu odbioru prac po wystawie udzielają podkomisarze 
wydziałowi. 

6. Nominowany dyplom pozostaje do dyspozycji uczelni do końca trwania wystawy Prime Time 2020 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie prac konkursowych na następujących polach 
eksploatacji: rozpowszechniania utworu przez jego publiczne wystawianie oraz zamieszczenia prac w katalogach oraz mediach 
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społecznościowych FB, Instagram Organizatora (także na stronie www.asp.lodz.pl, jak też prezentowane w inny sposób ze 
wskazaniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy uczelni.) w związku z prowadzonym PRIME TIME 2020 

8. Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszone przez niego prace nie zagrażają ani nie naruszają praw osób trzecich,  
w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich i ponosi pełną odpowiedzialność wobec ASP 
w Łodzi, a także wobec osób trzecich, których prawa zostaną naruszone. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić ASP w Łodzi 
z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, których, prawa, związane ze zgłoszoną pracą konkursową, zostaną 
naruszone. 

9. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Udział w konkursie jest 
bezpłatny. 

10. Konkurs składa się z trzech etapów: 
I etap 
Wydziałowa komisja dyplomowa nominuje najlepsze dyplomy do II etapu konkursu 

II etap 
Komisja uczelniana w składzie: 

 Rektor ASP w Łodzi 

 Dziekani poszczególnych Wydziałów ASP w Łodzi 

 Kurator Wystawy – sekretarz Komisji (bez prawa głosu) 
wybiera najlepsze dyplomy na wystawę i konkurs Prime Time 2020 ze wszystkich nominowanych dyplomów przez 
uczelniane wydziałowe komisje dyplomowe. Komisja uczelniana może wybrać ok. 40 najlepszych dyplomów. 

III etap 
Jury Konkursu 

 w skład Jury Konkursu wchodzą wybitni artyści i krytycy sztuki – imiennie zaproszeni przez Rektora ASP w Łodzi 
spośród dyplomów z II etapu wybiera najlepsze DYPLOMY ROKU przyznając tym samym następujące medale:  

o jeden złoty medal 
o dwa srebrne medale 
o trzy brązowe medale 

Nie dopuszcza się możliwość nagradzania przez Jury jednej osoby kilkoma nagrodami. 
W przypadku równowagi w głosowaniu – rozstrzygnięcie należy do Przewodniczącego Jury. 
Kurator Wystawy – sekretarz Jury (bez prawa głosu). 
Zdjęcia prac laureatów konkursu zostaną opublikowane na FB Akademii i stronie internetowej Akademii oraz 
zamieszczone w katalogu pokonkursowym 

11. Wystawie towarzyszy katalog, plakat i zaproszenie. 
12. Każdy uczestnik wystawy otrzymuje 1 egzemplarz katalogu 
13. Wszelkich informacji na temat wystawy Prime Time 2020 udziela komisarz konkursu / kurator wystawy oraz podkomisarze 

wydziałowi. 
14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści regulaminu, w przypadku zaistnienia okoliczności 

powstałych po ogłoszeniu ww. regulaminu. 
 
Harmonogram Konkursu Wystawy PRIME TIME 2020 

 złożenie dokumentów przez uczestnika konkursu do Podkomisarzy Konkursu  
 Posiedzenie Komisji uczelnianej w celu wyboru dyplomów na wystawę i ogłoszenie wyników 
 Dostarczenie przez Komisarzy wydziałowych materiałów do projektanta katalogu 
 Dostarczenie prac przez dyplomantów do Podkomisarzy Instytutowych 
 Montaż wystawy 
 Posiedzenie Jury Konkursu 
 Uroczystość wręczenia nagród laureatom i wernisaż wystawy 
 Czas trwania wystawy 
 Demontaż wystawy i odbiór prac 
harmonogram zostanie ogłoszony w późniejszym terminie po obronie dyplomów roku akademickiego 2019/2020 na 
stronie uczelni www.asp.lodz.pl Wystawa PRIME TIME 2020 planowana jest w terminie styczeń–marzec 2021 roku. 
 
 

Komisarz konkursu i Kurator wystawy: dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni  maciej.rawluk@asp.lodz.pl  
 

http://www.asp.lodz.pl/

