
Porozumienie o wymianie studentów odpowiednich kierunków studiów

zawarte w dniu 11 marca 2022 r.

pomiędzy

Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
reprezentowaną przez Rektora dr. Przemysława Wachowskiego

a

Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie
reprezentowaną przez Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego

W celu umożliwienia studentom obu Uczelni pogłębienia wiedzy kierunkowej i rozszerzenia lub zmiany
programu semestru lub roku studiów, strony porozumienia postanawiają co następuje:

1. Wymiana studencka powinna odbywać się na zasadzie wzajemności i równorzędności
zapewnianych warunków.

2. Na wymianę studencką przyjmuje się studentów stacjonarnych jednolitych studiów
magisterskich wpisanych na II, Ill lub IV rok studiów w uczelni macierzystej kierunek grafika.

3. Zasady ubiegania się o udział w wymianie studenckiej okreśia każda z Uczelni dla swoich
studentów.

4. Decyzję o wymianie studentów podejmują każdorazowo dziekani wydziałów prowadzących
analogiczne lub pokrewne kierunki studiów po obustronnej akceptacji programu studiów.

5. Dziekani wydziałów określają dla każdego roku akademickiego liczbę studentów uczestniczących
w wymianie. Rektorzy obu Uczelni akceptują liczbę studentów uczestniczących w wymianie w
skali Uczelni.

6. Studenta uczestniczącego w wymianie obowiązuje zaliczenie programu semestru lub roku studiów
wraz z ocenami i punktami ECTS w Uczelni przyjmującej.

7. Wydział Uczelni przyjmującej sporządza wykaz zaliczeń, ocen i punktów ECTS, które akceptuje
Uczelnia macierzysta studenta.

8. Studenci uczestniczący w wymianie pozostają studentami Uczelni macierzystej.

9. Porozumienie nie jest podstawą do obciążania drugiej strony kosztami z tytułu wymiany
studenckiej lub realizacji programu studiów.

10. Uczelnia przyjmująca nie wypłaca świadczeń przysługujących studentowi w Uczelni macierzystej.

11. Studenci uczestniczący w wymianie wnoszą opłaty za studia lub usługi edukacyjne
w Uczelni macierzystej.

12. Porozumienie zawiera się na okres bieżącej kadencji władz Uczelni.

13. Zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej. Rektor

Sig.gdby Po4inno Akademii Sztuk Pięknych
. w Warszawe

Da; Dn 2022-03.1 praf Błazej Ostoja Ln”ski
Rektor Rektor

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Akademii Sztuk Pięknych
Strzemińśkiego w Łodzi w Warszawie


