
Uchwała nr 134/18/k16-20

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Na podstawie

art. 266 ust.2 ustawy z dnia 03 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.2018 poz.1 669)

art~ 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. z dnia 30.08.20 18 poz. 1668)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zwalnia finalistów i laureatów

olimpiad stopnia centralnego z postępowania egzaminacyjnego na studia jednolite magisterskie oraz

studia I stopnia z zastrzeżeniem, że zwolnienie dotyczy etapu/części egzaminu, którego olimpiada

dotyczyła. Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów za etap/część egzaminu,

z którego/ej został zwolniony, zgodnie z punktacją egzaminu wstępnego określonego w zasadach

rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w limicie przyjęć na podstawie łącznej uzyskanej liczby

punktów w całym postępowaniu egzaminacyjnym.

2. Laureat lub finalista olimpiady, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązany jest do

zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii, dokonania wszystkich czynności,

które umożliwią nadanie statusu kandydata na studia oraz wyboru kierunku studiów

w terminie określonym przez Akademię, zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu w sprawie warunków

trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na dany rok

akademicki.

3. Laureat lub finalista olimpiady zobowiązany jest do złożenia oryginału zaświadczenia Komitetu

Głównego Olimpiady wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie określonym przez

Akademię.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zwalnia laureatów

Ill etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji

Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

z postępowania egzaminacyjnego na studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia.

2. Akademia zapewni łącznie dwa miejsca w limicie przyjęć na kierunkach studiów: grafika, malarstwo,

rzeźba.

3. Przy większej liczbie laureatów Przeglądu, o których mowa w ust. 1, ubiegających się

o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi, zostanie przyjęty kandydat znajdujący się na wyższej pozycji

laureatów Przeglądu, w ramach limitu przyjęć określonego w ust. 2.



4. Laureaci Przeglądu z 2018 roku mogą zostać przyjęci na studia na rok akademicki 2019/2020,

z 2019 roku na rok akademicki 2020/2021, z 2020 roku na rok akademicki 2021/2022, a z 2021 roku na

rok akademicki 2022/2023.

5. Laureat Przeglądu, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązany jest do zarejestrowania się

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii, dokonania wszystkich czynności, które umożliwią

nadanie statusu kandydata na studia oraz wyboru kierunku studiów w terminie określonym przez

Akademię, zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu w sprawie warunków trybu oraz terminu

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na dany rok akademicki.

6. Laureat Przeglądu zobowiązany jest do złożenia oryginału dyplomu, potwierdzającego uzyskanie

statusu laureata Przeglądu, wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie określonym

przez Akademię.

Uchwała obowiązuje podczas rekrutacji na studia na następujące lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021,

2021/2022, 2022/2023.

Traci moc Uchwała nr 169116/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów

i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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