
    
 
 
                                        ZASADY  REKRUTACJI  NA  STUDIA 
                                        STACJONARNE   i   NIESTACJONARNE 
                  w  WYŻSZEJ  SZKOLE  SZTUKI  i  PROJEKTOWANIA  w  ŁODZI 
                                           w ROKU AKADEMICKIM  2017/2018 
 
              wprowadzone uchwałą Nr 5 z dnia 30 maja 2016 r.  Senatu WSSiP w Łodzi,                                                   
 
 
                                                                         §  1                                                                
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 
1. Do odbywania studiów w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, zwanej dalej „Uczelnią”,  

może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji w Uczelni, określone w § 3 oraz ma: 
1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego    
     stopnia lub jednolite studia magisterskie; 
2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub  równorzędny – w przypadku ubiegania się o  przyjęcie  
     na studia drugiego stopnia; 

2. Zakres rekrutacji w Uczelni na  I rok studiów, w danym roku akademickim, określony zostaje w § 2. 
3. Rekrutacja przeprowadzana jest w Uczelni w następujących ramowych terminach:   

1) przy naborze – od sem. zimowego, w okresie 1.06 – 30.09 danego roku kalendarzowego, 
2) przy naborze – od sem. letniego, w okresie 3 – 31.01. następnego roku kalendarzowego,  

z zastrzeżeniem, że nabór ten przeprowadzany jest tylko na studia drugiego stopnia, stacjonarne 
i niestacjonarne. 

4. W szczególności dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest 
przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 
przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, na podstawie odrębnych przepisów – 
przeprowadza się w Uczelni rekrutację uzupełniającą; odpowiednio wg zasad określonych niżej. 

5. Uchwały Senatu Uczelni w sprawie przyjęcia lub zmiany zasad rekrutacji na studia – na rok 
akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, Rektor Uczelni ogłasza na stronie internetowej 
Uczelni – w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały (począwszy od naboru na rok akademicki 
2017/18). 

 
                                                                        §  2 
ZAKRES  REKRUTACJI. 
KIERUNKI,  POZIOMY i  PROFILE  KSZTAŁCENIA  ORAZ  FORMY  STUDIÓW.     
           
1. Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na kierunki studiów o profilu praktycznym, j.n.: 
    1)  Wzornictwo – na  poziomie  studiów   pierwszego  stopnia   (3,5 letnich)   i   drugiego stopnia       
          (1,5 rocznych),           
    2)   Architektura wnętrz  – na poziomie studiów pierwszego stopnia (3 letnich) i drugiego stopnia  
          (2 letnich), 
    3) Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – na poziomie jednolitych studiów 

magisterskich (5 letnich) i studiów drugiego stopnia (2 letnich), 
    4) Architektura  – na poziomie studiów pierwszego stopnia (4 letnich). 
2. Rekrutacja na studia niestacjonarne prowadzona jest na kierunki studiów o profilu praktycznym, j.n.: 
     1)  Wzornictwo – na  poziomie  studiów   pierwszego  stopnia   (3,5 letnich)   i   drugiego stopnia       
          (1,5 rocznych),           
    2)   Architektura wnętrz  – na poziomie studiów pierwszego stopnia (3 letnich) i drugiego stopnia  
          (2 letnich), 
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    3) Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – na poziomie jednolitych studiów 

magisterskich (5 letnich) i studiów drugiego stopnia (2 letnich), 
    4) Architektura  – na poziomie studiów pierwszego stopnia (4 letnich). 
 
                                                                          §  3 
WARUNKI  REKRUTACJI 
 
    1.  Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stanowi każdy  
         wynik egzaminu maturalnego, poświadczony świadectwem dojrzałości; 
    2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, a w celu sprawdzenia uzdolnień artystycznych niespraw- 
         dzanych w trybie egzaminu maturalnego oraz dla przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości 
         za granicą,   w  Uczelni  przeprowadza  się   dodatkowe  egzaminy  wstępne,   wg  określonych  
         kryteriów kwalifikacji, polegające na przeglądzie prac praktycznych kandydata na studia.  
 3. Podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia, na danym kierunku, stanowią: 

1) posiadanie kwalifikacji pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem ukończenia studiów 
pierwszego stopnia, z uzyskanym tytułem zawodowym, odpowiednio licencjata, inżyniera lub 
równorzędnym danego kierunku; 

2) posiadanie kompetencji (rozumianych jako umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce) 
niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na danym kierunku, 
określonych przez Uczelnię we własnych kryteriach kwalifikacji; 

3) posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia innego kierunku, poświadczonych 
odpowiednim dyplomem i kompetencji, o których mowa w pkt 2) lub części tych 
kompetencji – o ile konieczne do zrealizowania różnice programowe, nie przekroczą 
wymiaru 30 punktów ECTS; 

3 a). Przy przyjęciach na studia drugiego stopnia, na danym kierunku, bierze się pomocniczo pod uwagę  
       – o ile jest to poświadczone dyplomem ukończenia studiów, profil kształcenia na ukończonym   
       kierunku (wg KRK: ogólnoakademicki, praktyczny, ogólnoakademicki i praktyczny) 
4.   W celu stwierdzenia spełnienia przez kandydata na studia drugiego stopnia, na danym kierunku  
      kryteriów kwalifikacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2), w Uczelni przeprowadza się dodatkowe 
      egzaminy wstępne, polegające na przeglądzie prac praktycznych kandydata na te studia.             
5.   Kryteria  kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, na dany kierunek i poziom studiów, 
      określone zostają, odpowiednio w załącznikach nr 1 - 4. 
     
                                                                          §  4 
 
ODRĘBNE  ZASADY  REKRUTACJI  NA  STUDIA  PODYPLOMOWE 
 
1.  Studia podyplomowe prowadzone są w Uczelni w formie niestacjonarnej, jako studia: 

1) jednoroczne, półtoraroczne i dwuletnie – w zakresie dyscyplin artystycznych, z którym związane 
są, prowadzone w Uczelni nw. kierunki studiów oraz w ramach tych kierunków, tj.:  
- Architektura wnętrz 

           - Wzornictwo 
           - Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 
      2)  dwuletnie – w zakresie dyscyplin naukowych, z którymi związany jest prowadzony 
            w Uczelni kierunek studiów: 
            - Architektura. 
2. skreślony 
 



 
                                                                       -   3   - 
 
3. W ramach określonych w ust. 1, studia podyplomowe w Uczelni mogą przyjmować formę studiów 

specjalistycznych z programem indywidualnym. 
4.  Decyzje  o  uruchomieniu  w Uczelni  studiów  podyplomowych – w zakresie określonych 

dyscyplinach naukowych/ artystycznych,  podejmuje  Rektor i ogłasza je w drodze zarządzenia, 
corocznie do dnia 31.05. danego roku akademickiego. 

5.  Podstawę przyjęcia na studia podyplomowe, stanowią:  
     1)  posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem ukończenia 
          studiów wyższych z uzyskanym tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra  
          inżyniera lub tytułem równorzędnym,       
     2) posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych,  
          prowadzących do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, określonych przez Uczelnię we  
          własnych kryteriach kwalifikacji. 
 6. W  celu  stwierdzenia  spełnienia  przez  kandydata  na  studia  podyplomowe  kryteriów  
      kwalifikacji, o których mowa w ust. 5 pkt 2), a określonych w załączniku nr 5, w Uczelni 
      przeprowadza się dodatkowe egzaminy wstępne, polegające na przeglądzie prac praktycznych 
      kandydata na te studia. 
 
                                                                        § 4a 
 
     Przy przeprowadzaniu dodatkowych egzaminów wstępnych, o których mowa w § 3 i § 4 uwzględnia 

się szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi posiadającymi 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, poprzez dostosowanie organizacji procesu rekrutacyjnego, 
do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności kandydata na studia. 

 
 
                                                                         §  5 
   
TRYB  REKRUTACJI  NA  STUDIA 
 
 
1. Rekrutację na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studia niestacjonarne 

podyplomowe w Uczelni, przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”, 
w skład której wchodzą Przewodniczący i Członkowie, a w tym charakterze nauczyciele 
akademiccy poszczególnych Wydziałów Uczelni. 

2. Rektor  corocznie  w   drodze  zarządzenia  powołuje  Komisję  w  określonym składzie osobowym,  
z  odniesieniem  do  poszczególnych  osób  ze   składu  Komisji  określonych  kierunków   studiów,  
w zakresie których uprawnione są one do przeprowadzania indywidualnych dla kandydatów, 
dodatkowych egzaminów wstępnych. 
 Zarządzenie, o którym mowa podane zostaje do publicznej wiadomości, nie później niż do dnia 
31.05 roku akademickiego, poprzedzającego następny rok akademicki. 

3. Do kompetencji poszczególnych osób ze składu Komisji należy indywidualne stwierdzanie czy 
poszczególni   kandydaci   na   studia   spełniają   kryteria   kwalifikacji,    określone   odpowiednio  
w załącznikach nr 1 – 5  i  występowanie z wnioskiem do Komisji o ich przyjęcie lub nieprzyjęcie 
na studia. 

4. Do  kompetencji   Przewodniczącego   Komisji   należy  w   szczególności  podejmowanie   decyzji  
w sprawach o ewentualne  przyjęcie na studia, bez dodatkowego egzaminu wstępnego: 
1) absolwentów, którzy ukończyli studia w Uczelni i uzyskali dyplom – na inny kierunek studiów  
    stacjonarnych lub niestacjonarnych, 
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2) absolwentów,  którzy  ukończyli  w  Uczelni  studia  podyplomowe  jednoroczne  i  uzyskali   
    świadectwo ich ukończenia – na studia podyplomowe o dłuższym cyklu kształcenia (odpowiednio    
do postanowienia § 4  ust. 1 pkt 1) i 2)).  

5. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, w imieniu Komisji  podejmuje na piśmie jej 
Przewodniczący, a decyzja przesyłana jest kandydatowi listem poleconym za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru, w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.                                                            

6. Decyzja o nieprzyjęciu na studia wymaga uzasadnienia. 
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
8. Od decyzji Komisji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora Uczelni w terminie 14 dni 

od  daty  doręczenia  decyzji.   Rektor  podejmuje  decyzję  po  rozpatrzeniu  odwołania   kandydata  
i wniosku Komisji w tej sprawie. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

9. Podstawą odwołania od decyzji Komisji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 
rekrutacji na studia, określonych uchwałą Senatu Uczelni. 

                                                              
                                                                          §  6     
 
TOK  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO 
 
1. Tok postępowania rekrutacyjnego w szczególności obejmuje: 

1) zasięgnięcie przez kandydata informacji o wybieranym kierunku i specjalności studiów, lub 
          o wybieranej specjalizacji -  w przypadku studiów podyplomowych oraz zapoznanie się  
          z zasadami rekrutacji na studia w Uczelni; 

2) złożenie odpowiednich dokumentów postępowania kwalifikacyjnego wymaganych    
    rozporządzeniem  ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie 
    dokumentowania przebiegu studiów; 

      3) indywidualne ustalenie terminu dodatkowego egzaminu wstępnego; 
4) wniesienie opłaty rekrutacyjnej – w obowiązującej wysokości; 
5) wypełnienie warunków rekrutacji określonych w §  3, lub w §  4  -  w przypadku studiów 
    podyplomowych; 
6) ewentualne postępowanie odwoławcze, według zasad określonych w §  5; 
7) zapoznanie kandydata z programem studiów, Statutem i Regulaminem Studiów lub odpowiednio     
    Regulaminem Studiów Podyplomowych oraz umową o kształcenie. 

2. Postępowanie rekrutacyjne kończy się wraz z wpisaniem kandydata na listę studentów I roku 
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na określonym kierunku i poziomie studiów, lub 
odpowiednio na listę słuchaczy studiów podyplomowych w ramach określonego kierunku studiów; 
co następuje w wyniku pomyślnego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, pkt. 5, oraz po 
złożeniu w Uczelni  dokumentów, o których mowa w ust. 1, pkt 2, podpisaniu i złożeniu umowy o 
kształcenie i  dokonaniu wpłaty bezzwrotnego jednorazowego wpisowego – w obowiązującej 
wysokości. 

                                                                         § 7 
 
ODRĘBNE  ZASADY  REKRUTACJI  NA  STUDIA,  NA  PODSTAWIE  NAJLEPSZYCH    
WYNIKÓW UZYSKANYCH W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ.  

 
1. Decyzję o naborze na studia w Uczelni na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się osiągniętych poza systemem studiów (tj. np. przez wykonywanie 
pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, przez samokształcenie, wolontariat itd.), podejmuje 
Rektor i ogłasza ją corocznie w drodze zarządzenia, do dnia 31.05. danego roku akademickiego,    
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     z jednoczesnym podaniem kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, na który (które) 

uruchamiany jest nabór – w trybie potwierdzania efektów uczenia się. 
2. Zgodnie z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym efekty uczenia się, mogą zostać potwierdzone: 
    1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego –    

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie; 

    2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata 
doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania 
się     o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 

   3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata 
doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 
magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

3.  Postępowanie rekrutacyjne na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, jest dwuetapowe,     
     gdzie:   
     1) etap I polega na spełnieniu uczelnianej procedury potwierdzenia efektów uczenia się, określonej      
          przepisami obowiązującego w Uczelni Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczelnia się. 
         Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym           
          w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 
         W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS 

przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu 
kształcenia. 

         Przebieg i wynik potwierdzenia efektów uczenia się dokumentowane są Protokołem   
Potwierdzenia Efektów Uczenia się, wg obowiązującego wzoru; 

     2) etap II – polega na formalnym: 
         a) przyjęciu kandydata na studia – na dany rok (z zastrzeż. wynikającymi z pkt 1), określonego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia, na podstawie indywidualnego wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się uwzględniającego zalecenie uzupełnienia określonych różnic programowych 
lub bez takich zaleceń, 

         b) nieprzyjęciu kandydata na studia. 
         Do postępowania w ramach etapu II stosuje się odpowiednio przepisy „Zasad rekrutacji na studia   
         w WSSiP w Łodzi”, z wyłączeniem § 3   i   § 4. 
4. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia  

na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie 
może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 
 

 
 
        


