
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Rektora nr 1/2020  

z dnia 19.02.2020 r.  

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE 

DZIAŁ PIERWSZY  

 

Przepisy ogólne 

§1. 

1. Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwany dalej 

Samorządem to ogół studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwanej 

dalej Uczelnią. 

§2.  

Podstawa Prawna 

1. Samorząd działa na podstawie: 

a. Przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutu Uczelni 

oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego, zwanego dalej Regulaminem. 

b. Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

c. niniejszego regulaminu 

d. innych aktów prawnych regulujących pozycję prawną Samorządu i jego 

organów. 

§3.  

1. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu Studentów i Studentek. 

2. Samorząd działa mając na uwadze interes Studentów i Studentek oraz dobro Uczelni. 

3. Członkiem Samorządu mogą być tylko osoby posiadające status studenta Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie 

4. Organy Samorządu wyłaniane są w trybie i według zasad określonych Regulaminem 

oraz Ordynacją Wyborczą Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie, zwanej dalej Ordynacją i stanowiącej załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Na każdym szczeblu organizacyjnym Samorządu może działać tylko jeden organ 

samorządowy wyłoniony w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem. 

6. W sprawach o szczególnym znaczeniu Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie może zarządzić referendum. Tryb i zasady przeprowadzenia referendum 

określa Samorząd w drodze uchwały. 



§4.  

Słownik Pojęć 

1. Samorząd – Ogół studentów ASP w Warszawie 

2. Rada – Rada Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie 

3. Przewodniczący/a – Przewodniczący/a Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie 

4. Walne Zebranie – Walne Zebranie Wydziałowych Samorządów Studenckich 

5. Przewodniczący/a Wydziałowy – Przewodniczący/a Wydziałowego Samorządu 

Studenckiego 

6. Zastępca – Zastępca/czyni Przewodniczącego/ej Wydziałowego Samorządu 

Studenckiego 

7. Komisja Równość - Studencka Komisja Do Spraw Równego Traktowania 

i Przeciwdziałania Dyskryminacji  

§5. Zadania Samorządu 

1. Do zadań Samorządu należy, w szczególności: 

a. Obrona praw studentów i studentek, 

b. Zabieganie o godziwe warunki studiowania i życia studenckiego, 

c. Reprezentowanie studentów i studentek wobec władz Uczelni, 

d. Współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności 

akademickiej w przypadkach przewidzianych w Ustawie i Statucie Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, 

e. Przedstawianie opinii środowiska studenckiego organom uczelni, 

f. Współdecydowanie o podziale funduszu pomocy materialnej dla studentów, 

g. Opieka nad studencką działalnością kulturalną, naukową i sportową. 

h. Opiniowanie projektów dokumentów organów Akademii w sprawach 

finansowych, dydaktycznych i innych, których opiniowanie przez studentów 

przewidują odpowiednie akty prawne. 

i. Uczestnictwo w Senacie, Uczelnianym Kolegium Elektorów Akademii, Radzie 

programowej kierunku oraz komisjach, w których wymagane jest członkostwo 

studentów.  

j. Wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z 

procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych, w sprawach ze 

środowiskiem tym związanych oraz w sprawach wymagających jego 

wypowiedzi 

k. Wybieranie studentów do organów, komisji i rad określonych w pkt. i   

l. Promowanie dobrego wizerunku Akademii i Samorządu 

§6 

1. Każdy student i studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ma prawo 

kierowania wniosków i propozycji do organów Samorządu, oraz wyrażania opinii o jego 

działalności. 

§7 

1. Organy Samorządu współpracują z władzami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

w realizacji zadań Uczelni w szczególności w zakresie procesu dydaktycznego. 



 

§8 Struktura organów Samorządu Studenckiego 

1. Na szczeblu wydziałowym organy Samorządu Studenckiego to: 

a. Przewodniczący/a Samorządu Wydziałowego 

b. Zastępca/czyni Przewodniczącego/ej Samorządu Wydziałowego 

2. Na szczeblu Uczelni organy Samorządu Studenckiego to: 

a. Wykonawczy: Przewodniczący/a Samorządu Studenckiego 

b. Uchwałodawczy: Rada Samorządu Studenckiego składająca się ze wszystkich  

Przewodniczących Wydziałowych i Przewodniczącego/ej Samorządu  

c. Walne Zebranie Samorządu Studenckiego, które składa się ze wszystkich 

Przewodniczących Wydziałowych, Zastępców/czyń Wydziałowych oraz 

Przewodniczącego/ej Samorządu 

3. Rada Samorządu może powoływać komisje. 

§9  

Wygaśnięcie i odwołanie ze stanowiska w organach Samorządu Studenckiego 

1. Mandat pełniącej funkcje w organach Samorządu wygasa na skutek: 

a. Upłynięcia jej kadencji w wypadku stanowisk kadencyjnych 

b. Utraty statusu studenta 

c. Złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji do Rady Samorządu 

d. Niemożliwości pełnienia swej funkcji przez co najmniej 3 miesiące, o czym 

orzeka Rada 

2. Osoba może być odwołana z pełnienia funkcji w organach Samorządu w wypadku: 

a. Nie stawiania się na spotkaniach obowiązujących z tytułu pełnionej funkcji 

przez co najmniej 2 miesiące, o czym orzeka Rada. 

b. Ukarania karą dyscyplinarną określoną w ustawie prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

c. Na wniosek przynajmniej 10 studentów Wydziału, który reprezentuje 

d. W wypadku Przewodniczącego/ej Samorządu, w sytuacji otrzymania wotum 

nieufności, w trybie określonym w §16 

 

DZIAŁ DRUGI  

Organy Samorządu Studenckiego na szczeblu Uczelni 

Rozdział 1.  

Rada Samorządu Studenckiego  

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

§8 

1. Rada Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwana dalej 

Radą, jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 



§9  

Skład Rady 

1. W skład Rady wchodzą z prawem głosu: 

a. Przewodniczący i Przewodniczące Samorządów Wydziałowych 

b. Przewodniczący/Przewodnicząca Samorządu, który/a przewodzi 

posiedzeniom Rady. 

2. Pod nieobecność Przewodniczącego/ej Samorządu Wydziałowego, rolę tę 

automatycznie pełni Zastępca/czyni Samorządu Wydziałowego.  

§10  

Kompetencje Rady 

1. Do zadań Rady należy: 

a. Uzgadnianie treści Regulaminu Studiów z Senatem ASP 

b. Wyrażanie stanowiska w każdej sprawie związanej z życiem Uczelni 

c. Uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmian 

d. Uchwalanie Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego 

e. Zatwierdzanie regulaminów wszystkich organów Samorządu 

f. Przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, które przedkłada się 

Przewodniczącemu Samorządu 

g. Opiniowanie kandydatur na prorektora do spraw studenckich 

h. Występowanie z wnioskami i postulatami do władz Uczelni 

i. Podejmowanie decyzji w sprawie ogólnouczelnianej akcji protestacyjnej 

j. Sprawowanie nadzoru nad pracami innych komisji Samorządu poprzez 

proponowanie projektów uchwał oraz wyznaczanie terminu ich rozpatrzenia. 

k. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, 

Statutu, porozumień zawartych przez Uczelnię z innymi uczelniami i innych 

aktów prawnych. 

l. Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami przeprowadzanymi według 

Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego.   



§11 

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

2. Przewodniczący Samorządu może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady. 

Przewodniczący informuje o terminie nadzwyczajnego posiedzenia członków Rady 

najpóźniej tydzień przed terminem.  

3. Posiedzenia Rady są otwarte dla wszystkich studentów i studentek 

4. Na uzasadniony wniosek co najmniej połowy regulaminowego składu Rady, Rada 

może utajnić obrady. 

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy niniejszego 

Regulaminu stanowią inaczej. 

6. Rada może uchwalić głosowanie tajne w danej kwestii na wniosek: 

a. Przewodniczącego 

b. co najmniej trzech członków Rady  

7.   W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

Rozdział 2.  

Przewodniczący/a Samorządu Studenckiego  

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

§12 Przepisy Ogólne 

1. Przewodniczący/a Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

zwany dalej Przewodniczącą/cym Samorządu, jest uczelnianym organem 

wykonawczym Samorządu Studenckiego. 

2. Kadencja Przewodniczącego/ej Samorządu trwa 2 lata, do czasu wybrania nowego 

Przewodniczącego. Ta sama osoba może być Przewodniczącym/ą Samorządu nie więcej 

niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 

3. Zasady wyboru Przewodniczącego/ej określa Załącznik 2. Ordynacja wyborcza.  

4. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Walnego Zebrania Samorządu 

Studentów.  

5. W chwili wyboru na Przewodniczącego/ą Samorządu wygasa funkcja w Samorządzie 

Wydziałowym. 

6. Wybory na nowego reprezentanta Samorządu Wydziałowego organizowane są przez 

osobę, która pełniła tę funkcję  reprezentanta Wydziału do tej pory.   



§13 Kompetencje Przewodniczącej/go 

1. Do kompetencji przewodniczącego należy w szczególności: 

a. Wykonywanie uchwał Rady 

b. Podejmowanie decyzji o podziale środków przeznaczonych na cele studenckie 

c. Wykonywanie budżetu Samorządu 

d. Delegowanie przedstawicieli do wszystkich Komisji Uczelnianych 

i. Zasady delegowania przedstawicieli Samorządu Studentów określa 

załącznik nr 2 do Regulaminu  

e. W przypadku niewydelegowania przedstawiciela Samorządu do Komisji, o 

których mowa w ust 4, przedstawicielem studentów jest Przewodniczący/a. 

f. Decydowanie  w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych 

przez Akademię na sprawy studenckie.  

g. Sporządzanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 

środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim oraz udostępnianie 

sprawozdania w biuletynie informacji publicznej Akademii. 

h. Archiwizacja dokumentów Samorządu 

i. Reprezentowanie Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie wobec Władz Uczelni i na forum publicznym; 

j. Zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Samorządu 

k. Koordynowanie i kontrolowanie prac poszczególnych członków i członkiń 

Rady; 

l. Powierzanie zadań wszelkim komisjom powołanym przez Radę Samorządu. 

m. Opiniowanie szczegółowej organizacji roku akademickiego. 

n. Egzekwowanie przepisów Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego. 

§14 Obowiązki Przewodniczącej/go 

1. Przewodniczący/a ma obowiązek uczestniczenia i przewodniczenia w posiedzeniach 

Rady. 

2. Wszystkie decyzje podejmowane przez Przewodniczącego/ą Samorządu powinny być 

podane do wiadomości Rady na jej najbliższym posiedzeniu. 

§15 Wotum nieufności 

1. Wotum nieufności dla Przewodniczącego/ej uchwala Walne Zebranie bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.  

2. Obrady Walnego Zebrania nad wotum nieufności prowadzi wybrany w wyborach 

jawnych członek Walnego Zebrania.  

3. Wniosek o wotum nieufności może zgłosić co najmniej 4 członków walnego Zebrania. 

4. Wniosek nie może być poddany głosowaniu przed upływem 14 dni od daty jego 

zgłoszenia. 

5. Walne Zebranie po uchwaleniu wotum nieufności przez Radę musi dokonać wyboru 

nowego Przewodniczącego przed upływem 14 dni od daty uchwalenia wotum. 

6. Tryb i sposób wyboru Przewodniczącego określa Ordynacja Wyborcza Samorządu 

Studenckiego. 



§16 

1. Przewodniczący/a powinien wyznaczyć dzień i godziny dyżuru, gdy jest dostępny dla 

studentów. Jeśli wybór łączy się z ustąpieniem z aktualnie pełnionej funkcji (na 

przykład senatora), nowo wybrany Przewodniczący/a powinna zadbać o sprawny 

wybór osoby na jej miejsce.  

§17 

1. W sytuacji, gdy Przewodniczący/a Samorządu nie może pełnić swojej funkcji przez 

mniej niż 2 miesiące, Rada Samorządu w głosowaniu wybiera osobę spośród Rady, 

której w trybie uchwały nadaje uprawnienia, kompetencje i obowiązki 

Przewodniczącego/ej, do czasu powrotu Przewodniczącego/ej Samorządu 

Studenckiego.  

 

Rozdział 3. 

Walne Zebranie Samorządu Studenckiego 

 

§18 

1. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy Przewodniczący/e Samorządów 

Wydziałowych, Zastępcy/czynie Przewodniczących Samorządów Wydziałowych oraz 

Przewodniczący Samorządu. 

2. Zadaniem Walnego Zebrania jest wybór: 

a. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Samorządu Studenckiego 

b. Wybór senatorów – reprezentantów i reprezentantek Samorządu w Senacie 

ASP 

3. Walne Zebranie odbywa się za każdym razem gdy kończy się kadencja 

Przewodniczącego/ej, Senatora/ki oraz Elektora/ki.  

4. Posiedzenie Walnego Zebrania prowadzi w pierwszej kolejności Przewodniczący, ale 

w uzasadnionych sytuacjach może tę funkcję pełnić dowolny członek Rady, 

wyznaczony przez Przewodniczącego/ą. 

5. Posiedzenia Walnego Zebrania są otwarte dla wszystkich studentów, na uzasadniony 

wniosek członków, Przewodniczący może utajnić obrady. 

6. Wybory Przewodniczącego/Przewodniczącej Samorządu oraz sposób i tryb 

przeprowadzania wyborów określa Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego 

ASP. 

  



Rozdział 4  

Komisje 

§19 

1. Przewodniczący Samorządu lub Rada mogą powołać spośród studentów ASP 

Komisje do wypełniania określonych zadań. 

2. Tryb, zakres i zasady funkcjonowania Komisji określa Rada, w drodze uchwały. 

§20 

1. Postanowienia i decyzje Komisji są niezależne od Przewodniczącego Samorządu i 

Rady Samorządu.  

2. Przewodniczący/a Samorządu może kontrasygnować uchwały i inne rozstrzygnięcia 

Komisji 

§21  

Komisja Równość 

1. Stałą komisją Samorządu jest Studencka Komisja Do Spraw Równego 

Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji zwana dalej Komisją Równość 

2. Komisja równość działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu 

3. Do zadań Komisji Równość należy działalność na rzecz równego traktowania i 

przeciwdziałania dyskryminacji na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

4. Komisja składa się z jednego/ej przedstawiciela/ki studentów z każdego Wydziału 

ASP. Przedstawiciel/ka jest wyznaczana przez Przewodniczącego/ą Samorządu 

Wydziałowego spośród studentów Wydziału, który będzie reprezentować w Komisji. 

5. Komisja ma obowiązek współpracować z Komisją Etyki pracowników ASP. 

 

Rozdział 5 

Senatorowie Studenccy 

§ 22 

1. Senatorowie studenccy są przedstawicielami Samorządu w Senacie Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. 

2. Kadencja każdego Senatora Studenckiego trwa 2 lata 

3. Senatorów wybiera Walne Zebranie spośród członków Walnego Zebrania, bądź 

innych osób zgłoszonych przez członków Rady. Sposób wyboru senatorów określa 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego ASP 

4. Funkcję senatora traci się również na podstawie innych uchwał Senatu bądź Rektora 

o tym orzekających. 



Rozdział 6 

Elektorzy Studenccy 

§23 

1. Elektorzy Studenccy są przedstawicielami Samorządu w Uczelnianym Kolegium 

Elektorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

2. Elektorów/ki wybiera Walne Zebranie spośród członków Walnego Zebrania. Sposób 

wyboru Elektorów/ek określa Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego ASP. 

 

DZIAŁ TRZECI  

Organy Samorządu na Wydziałach 

Rozdział 1 

Reprezentanci Samorządu Studenckiego na Wydziałach Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie 

§24 

1. Wszyscy studenci danego Wydziału tworzą Samorząd Wydziału. 

2. Samorząd Wydziału jest reprezentowany przez Przewodniczącego/ą Samorządu 

Wydziałowy oraz Zastępce/czynię Przewodniczącego/ej Samorządu 

Wydziałowego. Przewodniczący/a Samorządu Wydziałowego reprezentuje 

studentów i studentki danego kierunku. 

3. Przewodniczący/a Samorządu Wydziałowego zasiada w Radzie Samorządu 

Studenckiego.  

4. Przewodniczący/a i Zastępca/czyni Przewodniczącego/ej są członkami Walnego 

Zebrania Samorządu Studenckiego. 

5. Reprezentanci Samorządu Wydziałowego wykonują uchwały Rady Samorządu w 

zakresie Wydziału który reprezentują. 

§25 

1. Przewodniczący/a i Zastępca/czyni Przewodniczącego/ej Samorządu Wydziałowego 

wybierani są przez Samorząd danego Wydziału w powszechnych, równych, 

bezpośrednich wyborach. 

2. Kadencja reprezentanta/ki Samorządu Wydziałowego trwa 2 lata i rozpoczyna się od 

dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

3. Wybory na nowego reprezentanta/kę Samorządu Wydziałowego organizuje 

reprezentant/ka schodząca z pełnionej funkcji. W przypadku braku reprezentantów 

Samorządu Wydziałowego na danym wydziale, wybory organizuje Przewodniczący 

Samorządu Studentów. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania wyborów określa 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego ASP. 



§26 

1. Do kompetencji Przewodniczącego/ej Samorządu Wydziałowego należy 

podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu Wydziału w szczególności: 

a. Reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału 

b. W porozumieniu z Radą reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz 

na zewnątrz w sprawach związanych z Wydziałem 

c. Delegowanie obserwatorów na: 

i. egzaminy komisyjne na wniosek zainteresowanej osoby 

ii. egzaminy wstępne na studia 

d. Występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami do władz Wydziału 

e. Przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności do Rady 

f. Opiniowanie kandydatur na prodziekana do spraw studenckich. 

g. Opiniowanie programu studiów kierunków realizowanych na Wydziale. 

h. Przeprowadzanie wyborów przedstawicieli studentów do odpowiednich 

jednostek Wydziałowego Samorządu Studenckiego w momencie wygaśnięcia 

swojego mandatu. W wypadku gdy na wydziale  

i. Ustalanie szczegółowych zasad wyborów, które przeprowadza, w zgodzie z 

odpowiednimi przepisami. 

 

§27 Rady Programowe 

1. Przewodniczący/a Samorządu Wydziałowego deleguje przedstawicieli Samorządu 

Wydziałowego do Rady Programowej Wydziału spośród wszystkich studentek i 

studentów Wydziału.  

2. Pierwszeństwo zasiadania w Radzie Programowej Wydziału ma: Przewodniczący/a i 

Zastępca/czy Przewodniczącego/ej Samorządu Wydziałowego, a następnie  

przedstawiciele kolejnych lat studentów na danym Wydziału, poczynając od roku 

najwyższego do roku pierwszego, tak by reprezentowali możliwie najszerszy przekrój 

studentów Wydziału. 

§28 Komisja Równość 

1. Przewodniczący/a Samorządu Wydziałowego deleguje jedną osobę z ogółu studentów 

wydziału jako przedstawiciela/kę do Komisji Równość. Osoba delegowana powinna 

spełniać następujące kryteria: 

a. być studentem/ką Wydziału 

b. mieć nieposzlakowaną opinię wśród Samorządu Studenckiego Wydziału. 

 

DZIAŁ CZWARTY 

Zgromadzenia, wiece, strajki 

§29 

Przepisy ogólne 

 



1. Samorząd może zwołać wiec, zorganizować Zebranie lub podjąć akcję protestacyjną 

dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą 

istotnych spraw i interesów studentów, jeśli wcześniejsze negocjacje z organami 

uczelni nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. 

2. Strajk studencki(powstrzymanie od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania 

na uczelni) może być podjęty wyłącznie przez Samorząd lub stowarzyszenie o zasięgu 

ogólnokrajowym zrzeszające wyłącznie studentów, jeśli negocjacje z rektorem uczelni 

oraz inne formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. 

3. Udział w akcji protestacyjnej podjętej i prowadzonej zgodnie z przepisami Ustawy i 

Regulaminu nie stanowi naruszenia obowiązków studenta. 

4. Nikt nie może być przymuszony ani do udziału ani do odmowy udziału w akcji 

protestacyjnej. 

 

§30 

Podjęcie protestu 

 

1. Uchwałę o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej podejmuje, bezwzględną 

większością głosów, Rada Samorządu Studentów.  

2. Dla poznania opinii studentów inicjator akcji protestacyjnej może zwołać zebranie lub 

przeprowadzić referendum. 

3. Protest może podjąć również grupa studentów zrzeszonych wspólnie  

a. na wydziale w liczbie połowy studentów danego kierunku. 

b. w ramach uczelni w liczbie stu. 

 

§31 

Organizacja 

 

1. Organizator akcji protestacyjnej powiadamia o zamiarze jej przeprowadzenia rektora 

lub dziekana, z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem. 

2. Organizator akcji protestacyjnej zobowiązany jest do zapewnienia takiego jej 

przebiegu, aby nie zagraża on życiu i zdrowiu ludzkiemu, nie spowodował zniszczenia 

lub uszkodzenia mienia ani nie narusza uprawnień osób nie biorących udziału w akcji. 

 

DZIAŁ PIĄTY 

Zmiana Regulaminu Samorządu Studenckiego  

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

§32 

1. Projekt zmiany Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie może przedłożyć: 

a. Przewodniczący Samorządu 



b. co najmniej 5 członków Rady Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie 

2. Uchwałę o zmianie Regulaminu Samorządu Studenckiego ASP  podejmuje Rada 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ⅔ regulaminowego składu. 

3. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą i 

statutem Akademii w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. 

 

DZIAŁ SZÓSTY 

informacje końcowe 

§33 

1. Logiem samorządu jest znak wykonany przez Igora Kubika wyłoniony w konkursie. 

2. Fontem używanym przez samorząd jest font Mato Sans zaprojektowany przez Macieja 

Włoczewskiego - w pracowni Projektowania Krojów Pisma pod okiem Michała 

Jarocińskiego 

  



§34 

Załączniki 

 

1. Integralną częścią Regulaminu Samorządu Studenckiego jest Załącznik 1. Ordynacja 

Wyborcza. 

2. Załącznik 2. Przepisy wynikające z innych aktów prawnych jest wypisem wszystkich 

przepisów dotyczących Samorządu Studenckiego z Uchwały o szkolnictwie 

wyższym, Statutu ASP i Regulaminu Studiów.  

 

 

Niniejszy Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

został uchwalony przez Radę Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie, w dniu: 19.0.2020 

  



ZAŁĄCZNIK NR.1 

DO REGULAMINU Samorządu Studenckiego ASP W WARSZAWIE 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE 

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

§1 

1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie, zwana dalej Ordynacją, jest załącznikiem do Regulaminu Samorządu 

Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwanego dalej Regulaminem 

Samorządu, i jego integralną częścią. 

§2 

1. Ordynacja określa zasady przeprowadzania w jednostkach wyborów oraz 

wskazywania członków organów Samorządu oraz przedstawicieli Samorządu w 

organach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i organach jednostek oraz 

wyborów dokonywanych przez Walne Zebrania w szczególności na: 

a. Przewodniczącego/ą Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie. 

b. Elektorów/ki Studenckich do Kolegium Elektorów ASP w Warszawie. 

c. Senatorów/ki Studenckiego do Senatu ASP w Warszawie. 

d. Przewodniczącego/ą  Wydziałowego Samorządu Studenckiego. 

e. Zastępce/czynię Przewodniczącego/ej Wydziałowego Samorządu 

Studenckiego 

f. przedstawicieli studentów do Rad Programowych Kierunków 
g. przedstawicieli studentów do Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli 
h. przedstawicieli studentów do Komisji dyscyplinarnej dla studentów 
i. przedstawicieli studentów do innych komisji uczelnianych 

§3 

1. Ilekroć w Ordynacji jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory do 

organów, o których mowa w §2. 

  



§4 

1. Użyte w Ordynacji skróty: 

a. Rada - Rada Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie 

b. Przewodniczący - Przewodniczący Samorządu Studenckiego ASP w 

Warszawie 

c. Walne Zebranie - Walne Zebranie Samorządu Studenckiego 

d. Przewodniczący Wydziału - Przewodniczący Wydziałowego Samorządu 

Studenckiego- 

e. Zastępca Przewodniczącego Wydziału - Zastępca Przewodniczącego 

Wydziałowego Samorządu Studenckiego 

f. KSSS - Komisja Skrutacyjna Samorządu Studentów 

§5 

1. Wybory są powszechne, równe i bezpośrednie.  

§6 

Liczba mandatów 

1. Liczba mandatów do Rady Programowej Wydziałów dla przedstawicieli studentów 

wraz z mandatami dla przedstawicieli doktorantów nie może być mniejsza niż 20% 

ogólnego składu Rady Programowej Wydziału.  

2. Liczbę mandatów dla przedstawicieli studentów w Senacie ASP oraz Uczelnianym 

Kolegium Elektorów określa Uczelniana Komisja Wyborcza ASP w Warszawie. 

 

 

Rozdział 2.  

Komisja Skrutacyjna Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. 

§7 

1. W Akademii działa Komisja Skrutacyjna Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, zwana jest dalej KSSS.  

2. Kandydat/ka w wyborach nie może być członkiem KSSS w tych wyborach. 

3. Komisja Skrutacyjna powoływana jest w wyborach jawnych w trakcie każdych 

wyborów do organów Samorządów. 

4. Członkowie KSSS nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów. 

5. KSSS składa się z trzech osób. 

6. KSSS powołuje się wyłącznie na czas przeprowadzenia procedury wyborczej. 



Rozdział 3. 
Procedura wyborcza 

§8 

1. Wybory do Samorządu Studenckiego mogą odbywać się jedynie między 10 

października a 1 czerwca. 

2. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu ASP i do Uczelnianego Kolegium 

Elektorów odbywają się w trakcie Walnego Zebrania Samorządu Studenckiego w 

dniu ustalonym przez Przewodniczącego Samorządu. 

3. Wybory na Wydziałach organizuje Przewodniczący Samorządu Wydziałowego bądź 

Przewodniczący Samorządu. Odbywają się w dniu, w którym w jednostce odbywają 

się zajęcia dydaktyczne. 

§9 

1. Obwieszczenie o wyborach najpóźniej 7 dni przed wyborami przesyła drogą 

elektroniczną organizator wyborów do: 

a. Dziekanatu konkretnego Wydziału, w wypadku wyborów na Wydziale, w celu 

przekazania obwieszczenia wszystkim studentom uprawnionym do 

głosowania.  

b. wszystkich Dziekanatów, w celu przekazania obwieszczenia wszystkim 

studentom, którzy chcieliby uczestniczyć w jawnych wyborach Samorządu 

Studenckiego. 

c. W obwieszczeniu informuje się o formie wyborów oraz ich miejscu i czasie 

oraz umieszcza się wszelkie inne niezbędne informacje. 

2. Przeprowadzający jest zobligowany do przygotowania spisu uprawnionych do 

głosowania na podstawie aktualnego rejestru studentów Wydziału prowadzonego 

przez Dziekanat oraz dopisuje w dniu głosowania do spisu studenta nieujętego w 

spisie, jeżeli legitymuje się odpowiednim dokumentem. 

§10 

1. W wypadku głosowań tajnych głosowania są przeprowadzane za pośrednictwem kart 

do głosowania. W wypadku głosowań jawnych głosowanie odbywa się przez 

podniesienie ręki.  

2. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania podaje się w kolejności alfabetycznej 

3. Kartę do głosowania otrzymuje osoba, która osobiście podpisała się na spisie osób 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głos na określonego kandydata oddaje się, stawiając na karcie do głosowania znak 

„x” w polu obok jego nazwiska. 

5. Jeżeli w głosowaniu bierze udział tylko jeden kandydat, głos na tego kandydata 

oddaje się, stawiając znak „x” w polu oznaczonym słowem „TAK” obok nazwiska 

kandydata. Postawienie znaku „x” w polu oznaczonym słowem „NIE” obok nazwiska 

tego kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi 

kandydata. 



§11 

1. Po zakończeniu głosowania, KSSS ustala wyniki głosowania. 

2. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania: 

a. Zaznaczono więcej kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia 

b. Zaznaczono niewłaściwie lub niejednoznacznie wybór kandydata. 

c. Na karcie znajdują się dopiski i oznaczenia, oprócz znaków postawionych w 

celu wyróżnienia kandydata. 

d. Została ona całkowicie przedarta. 

3. Głos jest wstrzymujący się, jeżeli na karcie do głosowania: 

a. Nie zaznaczono żadnego pola.  

4. Po ustaleniu wyników głosowania Komisja jednostki sporządza protokół wyborczy w 

2 egzemplarzach, po jednym dla: 

a. dziekanatu wydziału 

b. Rady Samorządu Studenckiego 

5. Przez zwykłą większość uznaje się więcej ważnie oddanych głosów „za” niż 

„przeciw” albo więcej ważnie oddanych głosów na danego kandydata niż na 

pozostałych kandydatów 

6. Przez bezwzględną większość głosów uznaje się więcej ważnie oddanych głosów 

„za” niż suma ważnie oddanych głosów „przeciw” i wstrzymujących się albo 

uzyskanie przez danego kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów niż 

przez pozostałych kandydatów; 

7. Po sporządzeniu protokołu wyborczego KSSS podaje do wiadomości studentów 

jednostki wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego z egzemplarzy protokołu 

wyborczego w budynku jednostki w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny albo 

drogą elektroniczną. 

8. Do egzemplarzy protokołu, o których mowa w ust. 7 dołącza się informację o trybie i 

terminie zgłaszania protestów wyborczych, w treści ustalonej przez KSSS dla 

wszystkich jednostek. 

 

  



Rozdział 4. 

Przewodniczący/Przewodnicząca Samorządu Studenckiego 

§12 

1. Kandydaci/tki na przewodniczącą/go musi: 

a. Posiadać status studenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

b. Być członkiem Walnego Zebrania Samorządu Studentów 

 

 

§13 

1. Przewodniczący/a wybierany jest przez Walne Zebranie Samorządu Studenckiego. 

2. Wybory na Przewodniczącego/ą odbywają się na Walnym Zebraniu. 

3. Kandydatami na Przewodniczącego/ą Samorządu Studenckiego, muszą być 

członkowie Walnego Zebrania. 

4. Kandydatów zgłasza się najpóźniej 2 dni przed dniem posiedzenia wyborczego 

Walnego Zebrania do Rady Samorządu. 

5. Kandydaci musza wyrazić pisemna zgodę na kandydowanie w wyborach. 

6. Uprawnieni do głosowania są wszyscy członkowie Walnego Zebrania. 

 

§14 

Wybory na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

1. Wybory ogłasza ustępujący Przewodniczący/Przewodnicząca Samorządu 

Studenckiego. W dniu wyborów zbiera się Walne Zebrania Samorządu 

Studenckiego.  

2. Kandydaci zgłaszają się najpóźniej 2 dni przed wyborami do ustępującego 

Przewodniczącego/ej. Kandydaturę potwierdzają składając pisemne oświadczenie.  

3. Wybory są tajne. Przewodniczący/a ma obowiązek przygotować dla wszystkich 

członków Walnego Zebrania karty wyborcze z imionami kandydatów.  

4. Wybór odbywa się zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 

Walnego Zebrania. W wypadku gdy żaden kandydat nie osiągnął większości, 

przeprowadza się drugą turę między dwoma kandydatami z największą liczbą głosów 

w pierwszej turze.  

5. Głosy liczone są przez Komisję Skrutacyjną Samorządu Studentów. Przebieg 

wyborów jest protokołowany. Wybór nowego przewodniczącego jest ogłaszany 

uchwałą Walnego Zebrania. Informacja o wyborze nowego Przewodniczącego/ej 

ogłaszana jest drogą elektroniczną wszystkim studentom i studentkom ASP.  

6. Nowo wybranemu Przewodniczącemu/ej wygasa mandat jako reprezentantowi/ce 

Samorządu Wydziałowego. Wybory na nowego reprezentanta Samorządu 

Wydziałowego organizuje nowo wybrany Przewodniczący/a.  



Rozdział 5. 

Reprezentanci Wydziałowego Samorządu Studenckiego 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

§15  

1. Na szczeblu wydziałowym Samorząd reprezentują dwie osoby: 

a. Przewodniczącego/Przewodniczącej Samorządu Wydziałowego 

b. Zastępcy/Zastępczyni Przewodniczącego/ej Samorządu Wydziałowego 

§16 

Wybory na reprezentantów Samorządu Wydziałowego 

1. Wybory organizuje ustępujący reprezentant Samorządu Wydziałowego, w wypadku 

braku takiego reprezentanta wybory organizuje Przewodniczący Samorządu 

Studentów. Wybory są tajne, ale zebranie wyborcze może zdecydować o jawności 

głosowania zwykłą większością głosów w trybie jawnym. 

2. Organizator wyznacza termin przeprowadzenia wyborów na reprezentanta bądź 

reprezentantów Samorządu Wydziałowego. 

3. Organizator powinien ogłosić wybory najpóźniej tydzień przed terminem. 

4. Wybory ogłaszane są drogą mailową i na tablicach wyborczych. 

5. Kandydaci bądź osoby chcące zgłosić kandydatkę/a do reprezentacji Samorządu 

Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału, na którym studiują, zgłaszają 

kandydatury na piśmie lub formie elektronicznej najpóźniej 2 dni przed terminem 

wyborów do Przewodniczącego/ej Wydziału, bądź w wypadku braku 

Przewodniczącego/ej Wydziału do Przewodniczącego/ej Samorządu Studentów. 

6. Wybory mogą być przeprowadzone w formie zebrania albo dnia wyborczego. 

7. Wybory zapadają zwykłą większością oddanych głosów, głosów nieważnych nie 

uwzględnia się podczas wymaganej większości. 

8. W wyborach głosuje się osobiście. 

9. Wybory na przewodniczącego i zastępcę są niezależne, mogą odbywać się na obie 

funkcje bądź tylko na jedną, w zależności od tego czyj mandat wygasł. 

10. Przed przystąpieniem do głosowania student jednostki legitymuje się dowodem 

posiadania aktywnego statusu studenta danego wydziału. 

11. Listy studentów ustępujący Przewodniczący/a pobiera z dziekanatu. 

§17 

Zebranie Wyborcze jawne 

1. Zebranie wyborcze prowadzi organizator wyborów w trybie określonym w  (patrz 

§16.1) . 

2. Decyzja o przeprowadzeniu wyborów jawnych musi być podjęta przez ogół 

zgromadzonych zwykłą większością głosów.  

3. Wyborów jawnych nie wolno przeprowadzić jeśli ilość osób zgromadzonych 

uniemożliwia uczciwe policzenie głosów i weryfikację statusu studenta osób 

zgromadzonych. 



4. Wybory do na reprezentantów Samorządów Wydziałowych uznawane są za ważne, 

jeżeli uczestniczy w nich więcej niż 10% studentów wydziału, w którym odbywają się 

wybory, ale nie mniej niż 21 osób. 

5. Zebrani głosują przez podniesienie ręki, głosy są liczone i protokołowane przez 

KSSS.  

 

§18 

Zebranie Wyborcze tajne 

1. Przed rozpoczęcie zebrania organizator wyborów powinien wydrukować karty do 

głosowania z imionami kandydatów. 

2. Karty powinny zostać opieczętowane. 

3. Po rozpoczęciu Zebrania Wyborczego członek KSSS rozpoczyna rozdawanie 

zgromadzonym kart do głosowania. 

4. Pobranie karty poświadcza się podpisem. 

5. Każda osoba może oddać tylko jeden głos. 

6. Karty są zbierane w urnie wyborczej (dowolnym pojemniku). 

7. Po zakończeniu głosowania głosy są jawnie liczone przez KSSS. 

 

§19 

Dzień wyborczy 

1. Wybory w formie dnia wyborczego mogą być tylko tajne. 

2. Organizator przygotowuje karty do głosowania z imionami kandydatów. 

3. Przed rozpoczęciem głosowania KSSS sprawdza, czy urna wyborcza jest pusta, po 

czym zamyka ją. Od tego momentu aż do zakończenia głosowania nie wolno 

otwierać urny. 

4. Od zamknięcia urny aż do zakończenia głosowania przy urnie musi być obecny co 

najmniej jeden członek KSSS. 

5. Student/ka jednostki potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym 

podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu uprawnionych do głosowania. 

6. Spis studentów Wydziału powinien być przekazany Organizatorowi przez Sekretariat 

Wydziału. 

7. Kartę do głosowania student/ka wrzuca do urny. 

8. Przedstawiciele KSSS liczą głosy i formułują protokół z wyborów. 

  



§20 

Elektorzy i Senatorowie Studenccy 

 

1. Kandydatem na Senatora Studenckiego może być osoba będąca częścią Walnego 

Zebrania. Osoby niebędące członkami Walnego Zebrania chcące kandydować na 

stanowisko Senatora/Senatorki muszą zostać zgłoszone przez Członka/inię Rady. 

2. Kandydatem na Elektora Studenckiego może być tylko osoba będąca częścią 

Walnego Zebrania.  

3. Liczbę mandatów do Senatu ASP i do Uczelnianego Kolegium Elektorów określa 

Uczelniana Komisja Wyborcza ASP w Warszawie. 

4. Długość trwania Kadencji Senatora/ki i Elektora/ki: 

a. W przypadku członka Walnego Zebrania jest ściśle związana z długością 

trwania kadencji w Samorządzie Wydziałowym. 

b. W przypadku osoby spoza grona Walnego Zebrania Samorządu 2 lata. 

§21 

Wybory na Senatora/Senatorkę lub Elektora/Elektorkę 

1. Wybory ogłasza Przewodniczący Samorządu. W dniu wyborów zbiera się Walne 

Zebranie Samorządu. Informacja o wyborach musi być przekazana wszystkim 

studentom i studentkom ASP drogą elektroniczną najpóźniej tydzień przed wyborami. 

2. Kandydować może każda osoba z Walnego Zebrania. 

3. Pozostałe osoby na stanowisko Senatora/Senatorki muszą zostać zgłoszone przez 

Członka Rady. Osoba ta musi pojawić się na Walnym Zebraniu. 

4. Wybory do Senatu uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nich więcej niż połowa 

Walnego Zebrania Samorządu. 

5. Po ogłoszeniu listy kandydatów następuje tajne głosowanie Walnego Zebrania, 

analogicznie do procedury wyboru Przewodniczącego Samorządu, z zastrzeżeniem, 

że kandydaturę na Senatora i Elektora zgłasza się w dniu Walnego Zebrania. 

 

Rozdział 6. 

Komisje ASP 

§22 

1. Przedstawicieli Samorządu Studenckiego do komisji uczelnianych deleguje 

Przewodniczący Samorządu spośród ogółu studentów ASP. W wypadku komisji 

wydziałowych deleguje Przewodniczący/a Samorządu Wydziałowego spośród 

studentów/ek danego wydziału. 

2. Delegatem do komisji na szczeblu uczelnianym może być każdy student ze 

społeczności akademickiej. 

3. Delegatem do komisji na szczeblu wydziałowym może być wyłącznie student danego 

wydziału.  



Rozdział 7. 
Ważność wyborów 

§23 

1. Przed upłynięciem 3 dni może zostać złożony protest do Rady Samorządu w 

przypadku naruszenia przepisów: 

a. Regulaminu Samorządu, 

b. Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego, 

c. Naruszenia ustalenia wyników głosowania, 

d. Fałszerstwa wyborczego. 

2. Z protestem wyborczym może wystąpić co najmniej 5% studentów jednostki, ale nie 

mniej niż 10 osób, 

3. Wnoszący protest formułuje w proteście zarzuty oraz przedstawia lub wskazuje 

dowody na ich poparcie. 

4. Rada na spotkaniu z wnoszącymi protest podejmuje uchwałę o ważności wyborów. 

a. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów zawartych w proteście oraz 

uprawdopodobnienia, że miały one istotny wpływ na wynik wyborów, Rada 

unieważnia wybory w całości lub w zakresie określonych przez nią mandatów 

oraz wskazuje czynność, od której należy ponowić procedurę wyborczą. 

b. Ponowne wybory odbywają się nie później niż 7 dni od podjęcia przez 

Komisję Rewizyjną uchwały o unieważnieniu wyborów. 

5. Członek Rady podlega wyłączeniu z podejmowania decyzji, w sprawie wyborów na 

kierunku, na którym studiuje. 

Rozdział 8. 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§24 

1. Traci moc Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego z dnia 23 czerwca 2016. 

§25 

1. Ordynacja wchodzi w życie z dniem akceptacji zgodności ze Statutem Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

§26 

1. Z dniem wejścia w życie tej ordynacji, Funkcję Przewodniczącego Samorządu 

Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie kontynuuje przewodniczący 

Prezydium Samorządu Studentów poprzedniej kadencji, senatorowie studenccy, 

przedstawiciele studenccy w komisjach. 

2. Wybory nowych przewodniczących powinny odbyć się w terminie do 7 dni od wejścia 

w życie regulaminu. 



ZAŁĄCZNIK NR. 2 

do Regulaminu Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie 

Graficzne przedstawienie struktury Samorządu Studenckiego 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR.3 

DO REGULAMINU Samorządu Studenckiego ASP W WARSZAWIE 

Przepisy wynikające z innych aktów prawnych 

 

Statut Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 29.10.2019: 

§ 20. [Skład rady uczelni] 

1. 1. Rada uczelni składa się z 7 członków, w tym: 

a. 3 członków powołanych z grupy osób stanowiących wspólnotę akademii; 

b. 3 członków powołanych z grupy osób niebędących członkami wspólnoty 

akademii; 

c. przewodniczący samorządu studenckiego akademii. 

§ 24. [Funkcje kierownicze ds. studenckich lub doktoranckich] 

1. Funkcjami kierowniczymi właściwymi do spraw studenckich, o których mowa w art. 

23 ust. 5 ustawy, są: 

a. prorektor – jeżeli do jego właściwości będą przydzielone sprawy studenckie, o 

których mowa w § 26 ust. 2 pkt 3; 

b. prodziekan – jeżeli do jego właściwości będą przydzielone sprawy 

studenckie, o których mowa w § 30 ust. 2 zd. 2. 

2. Powołanie funkcji kierowniczej właściwej do spraw studenckich wymaga 

wcześniejszego uzgodnienia z właściwym organem samorządu studenckiego. 

Prorektor właściwy do spraw studenckich jest powoływany obligatoryjnie. 

 

§ 37. [Skład rady programowej wydziału] 

1. W skład rady programowej wydziału wchodzi: 

a. dziekan tego wydziału - jako przewodniczący; 

b. prodziekani tego wydziału; 

c. kierownicy katedr znajdujących się w strukturze tego wydziału; 

d. nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora 

habilitowanego przyporządkowani do tego wydziału; 

e. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 

przyporządkowanych do tego wydziału - w liczbie stanowiącej nie więcej niż 

10% składu rady programowej wydziału; 

f. przedstawiciele studentów tego wydziału w liczbie stanowiącej nie mniej 

niż 20% składu rady programowej wydziału. 

2. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są wybierani na kadencję 

równą kadencji senatu, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do statutu. 



3. Przedstawicieli studentów do rady programowej wydziału deleguje właściwy 

organ samorządu studenckiego na zasadach określonych w regulaminie 

samorządu studenckiego. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w 

radzie programowej wydziału określa regulamin samorządu studenckiego. 

§ 45. [Kolegium rektorskie] 

1. Rektor może powołać kolegium rektorskie, jako jego podmiot opiniodawczo-

doradczy, określając jego skład oraz sposób działania. 

2. W sprawach dotyczących studentów lub doktorantów, na posiedzenie 

kolegium rektorskiego zapraszani są przedstawiciele samorządu studenckiego 

lub doktorantów. 

§ 70. [Własny fundusz stypendialny] 

1. Ze środków innych niż określone w art. 365 ustawy, rektor może utworzyć własny 

fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla 

pracowników i doktorantów. 

2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla studentów i 

doktorantów są ustalane przez rektora w uzgodnieniu odpowiednio z 

samorządem studenckim albo samorządem doktorantów. 

 

§ 76. [Rodzaje studiów] 

�� [...] 

1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w akademii nie może przekraczać kosztów 

niezbędnych do utworzenia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania 

strategii uczelni. 

2. Przed rozpoczęciem rekrutacji rektor ustala opłaty pobierane od studentów oraz ich 

wysokość. 

3. Ustalenie opłat wymaga zasięgnięcia opinii właściwego organu samorządu 

studenckiego. Samorząd studencki wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu zarządzenia w sprawie opłat. W przypadku niewyrażenia 

opinii we wskazanym terminie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

§ 77. [Kierunki studiów] 

1. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu tworzy, przekształca i likwiduje 

rektor. 

2. Wniosek w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji studiów może złożyć 

dziekan, po uzyskaniu opinii rady programowej wydziału i komisji senackiej właściwej 

do spraw kształcenia. 

3. Senat uchwala program studiów dla określonego kierunku, poziomu i profilu, 

po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. Samorząd studencki wyraża 

opinię w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu programu studiów lub jego 

zmian. W przypadku niewyrażenia opinii we wskazanym terminie wymóg 

zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 



§ 82. [Rok akademicki] 

1. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się na dwa 

semestry. 

2. Rok akademicki obejmuje: 

a. okres zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów, podzielony na 

semestr zimowy i semestr letni; 

b. sesje egzaminacyjne (okresy weryfikacji efektów uczenia się) wyznaczane w 

okresach wolnych od zajęć dydaktycznych; 

c. inne okresy wolne od zajęć dydaktycznych, w szczególności przerwy 

świąteczne oraz przerwy między semestrami. 

3. W sytuacjach określonych w statucie lub regulaminie studiów wybrane zajęcia i 

praktyki zawodowe mogą odbywać się w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

4. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, 

określa szczegółową organizację roku akademickiego uwzględniając 

obowiązujące programy studiów. Określenie szczegółowej organizacji roku 

akademickiego i podanie jej do wiadomości wspólnoty akademii następuje nie 

później niż do dnia 15 czerwca przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

5. Opinię, o której mowa w ust. 4, właściwy organ samorządu studenckiego wyraża w 

terminie 7 od dnia przedłożenia projektu szczegółowej organizacji roku 

akademickiego. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie uznaje się za 

wyrażenie pozytywnej opinii. 

 

§ 83. [Regulamin studiów] 

1. Szczegółową organizację studiów określa regulamin studiów uchwalony przez senat na 

wniosek rektora. 

2. Regulamin studiów jest uchwalany nie później niż do 30 kwietnia roku akademickiego 

poprzedzającego rok akademicki, od którego regulamin lub jego zmiany mają obowiązywać. 

3. Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z właściwym organem samorządu 

studenckiego. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat i samorząd 

studencki nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na 

mocy ponownej uchwały senatu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów jego 

statutowego składu. 

 

 

§ 85. [Samorząd studencki] 

1. Wszyscy studenci akademii tworzą jej samorząd studencki, który jest wyłącznym 

reprezentantem ogółu studentów uczelni. 

2. Samorząd studencki działa przez swoje organy. 

3. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w 

tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

4. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez akademię na sprawy studenckie. Samorząd studencki 

sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków 



nie rzadziej niż raz w roku akademickim oraz udostępnia je w biuletynie informacji 

publicznej akademii. 

5. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala jego regulamin określający 

organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli 

do organów uczelni, a także do kolegium elektorów. Regulamin musi określać organy 

samorządu właściwe dla spraw wskazanych w statucie. 

6. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i 

statutem akademii w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. 

7. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub 

regulaminem samorządu. 

8. Akademia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu 

studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki 

dysponuje w ramach swojej działalności. 

§ 86. [Szkolenie z praw studenta] 

1. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. 

2. Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 87. [Organizacje studenckie] 

4. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. 

5. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje 

rektora. 

6. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, statutem akademii, regulaminem studiów lub 

regulaminem tej organizacji. 

7. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację 

studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, statut akademii, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji. 

8. Akademia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji 

studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie 

studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te 

przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym 

roku akademickim. 

 

§ 99. [Regulamin pracy i ocena okresowa] 

1. Regulamin pracy w uczelni ustala rektor w uzgodnieniu z organizacjami 

związkowymi. 

2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 

stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po 

zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz 

samorządu doktorantów. 

 



§ 114. [Skład komisji dyscyplinarnej] 

1. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi: 

a. po 2 nauczycieli akademickich z każdego wydziału, zatrudnionych na 

stanowisku profesora lub profesora uczelni, z zastrzeżeniem że co najmniej 

jeden nauczyciel akademicki z wydziału musi posiadać tytuł profesora; 

b. po 1 przedstawicielu studentów z każdego wydziału. 

2. Członków komisji dyscyplinarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wybierają rady 

programowe właściwych wydziałów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków. 

3. Członków komisji dyscyplinarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wybiera właściwy 

organ samorządu studenckiego na zasadach określonych w regulaminie tego 

samorządu. 

 

§ 119. [Składy komisji dyscyplinarnych][do spraw studentów] 

1. W skład komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 118 ust. 1 pkt 1-2 wchodzi: 

a. po 1 nauczycielu akademickim z każdego wydziału; 

b. po 1 studencie z każdego wydziału. 

2. Komisje dyscyplinarne właściwe do spraw studentów powołuje senat w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów. Kandydatów spośród nauczycieli 

akademickich przedstawiają rady programowe właściwych wydziałów, a kandydatów 

spośród studentów przedstawia właściwy organ samorządu studenckiego. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 [do Statutu ASP] – ZASADY DOKONYWANIA WYBORÓW, 

POWOŁANIA I ODWOŁANIA ORGANÓW AKADEMII I ICH CZŁONKÓW 

Rozdział 1. Ogólne zasady wyborcze 

§ 1. [Zakres regulacji] 

1. Niniejszy załącznik jest częścią statutu akademii i do jego zmian stosuje się 

odpowiednio przepisy o zmianie statutu. 

2. Przepisy niniejszego załącznika określają: 

a. zasady wyboru, powołania lub odwołania odpowiednio: 

i. rektora, 

ii. przedstawicieli pracowników w senacie i w kolegium elektorów, 

iii. przedstawicieli wydziałów w radzie dyscypliny, 

iv. przedstawicieli innych nauczycieli akademickich, o których mowa w § 

37 ust. 1 pkt 5 statutu, w radach programowych wydziałów, 

v. rady uczelni i jej przewodniczącego; 

b. skład, tryb powoływania i funkcjonowania kolegium elektorów; 

c. skład, zakres zadań i tryb funkcjonowania komisji wyborczych. 

3. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i 

doktorantów w powyższych organach określają odpowiednio regulamin 

samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów. 

 

Rozdział 2. Komisje wyborcze 



§ 8. [Uczelniana Komisja Wyborcza] 

1. Wybory w akademii koordynuje i przeprowadza uczelniana Komisja Wyborcza zwana 

dalej „UKW”. 

2. W skład UKW wchodzi: 

a. po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego wydziału – 

wskazywanych przez rady programowe właściwych wydziałów; 

b. przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 

wskazywany przez rektora; 

c. przedstawiciel studentów – wskazywany przez właściwy organ 

samorządu studenckiego; 

d. przedstawiciel doktorantów – wskazywany przez właściwy organ samorządu 

doktorantów. 

 

§ 12. [Skład kolegium elektorów] 

1. Kolegium elektorów jest podmiotem wyborczym dokonującym wyboru rektora. 

2. Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata i trwa do czasu powołania nowego kolegium 

elektorów. 

3. W skład kolegium elektorów wchodzi: 

a. po 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich z każdego wydziału, 

zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz nauczycieli 

akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego; 

b. po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego wydziału, 

zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w pkt 1 i 

nieposiadających stopnia doktora habilitowanego; 

c. 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce 

ogólnouczelnianej lub samodzielnej; 

d. 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

e. przedstawiciele studentów i doktorantów w najmniejszej liczbie 

całkowitej stanowiącej nie mniej niż 20% składu kolegium elektorów. 

4. Rozdział mandatów pomiędzy studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do 

liczebności obu tych grup w uczelni, przy czym każda z tych grup jest 

reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela. 

 

Ustawa z dnia 20lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Art. 86.  

1. Student może ubiegać się o: 

a. stypendium socjalne; 

b. stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

c. zapomogę; 

d. stypendium rektora; 

e. stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; 



f. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę 

fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą 

prawną. 

2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz odmowa jego 

przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 1–4, są przyznawane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję 

stypendialną. Większość członków komisji stanowią studenci. Decyzję 

podpisuje przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego 

wiceprzewodniczący komisji. 

 

Art. 87.  

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość 

miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się 

o stypendium socjalne, która nie może być: 

a. mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508); 

b. większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1952, z późn. zm.2)). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości. 

 

Art. 95.  

1. Regulamin świadczeń dla studentów określa: 

a. wysokość świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4, lub sposób jej 

ustalania; 

b. szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 

86 ust. 1 pkt 1–4, oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 

104, oraz sposób wypłacania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 

1–4; 

c. sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta; 

d. tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji 

stypendialnej. 

2. Regulamin świadczeń dla studentów ustala rektor w porozumieniu z samorządem 

studenckim. W nowo utworzonej uczelni regulamin ustala na okres roku rektor. 

 

Art. 106.  

1. W przypadku zaistnienia w uczelni sporu zbiorowego dotyczącego istotnych spraw 

studentów, może w niej zostać przeprowadzona akcja protestacyjna lub strajk. 



2. Akcję protestacyjną lub strajk może podjąć samorząd studencki, PSRP lub 

stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające wyłącznie studentów. 

3. Uchwałę o akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje bezwzględną większością 

głosów organ samorządu studenckiego, PSRP lub stowarzyszenia, o którym mowa w 

ust. 2. O uchwale właściwy organ zawiadamia rektora nie później niż 3 dni przed 

rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 

4. W ramach akcji protestacyjnej są prowadzone negocjacje z rektorem. 

5. W przypadku gdy akcja protestacyjna nie doprowadziła do rozwiązania sporu, może 

być podjęty strajk studencki polegający na powstrzymywaniu się od udziału w 

zajęciach z możliwością pozostania w uczelni. 

6. Udział w akcji protestacyjnej lub strajku jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia 

obowiązków studenta. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, zapewnia taki przebieg akcji protestacyjnej lub 

strajku, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych 

osób ani nie naruszały praw pracowników uczelni, a także studentów niebiorących w 

nich udziału. 

 

Rozdział 4 

Samorząd studencki i organizacje studenckie 

Art. 110.  

1. Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki. 

2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym: 

a. przewodniczącego; 

b. organ uchwałodawczy. 

3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 

4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w 

tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki 

sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków 

nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie 

podmiotowej uczelni. 

6. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający 

organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli 

do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do kolegium elektorów. 

7. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i 

statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy regulamin 

samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat. 

8. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub 

regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w 

terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy 

o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się 

odpowiednio. 



9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, 

w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w 

ramach swojej działalności. 

 

Art. 111.  

1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. 

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje 

rektora. 

3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub 

regulaminem tej organizacji. Przepisy art. 110 ust. 8 zdanie drugie i trzecie stosuje 

się. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację 

studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji. 

5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji 

studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie 

studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te 

przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym 

roku akademickim. 

 

Regulamin studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 

28 maja 2019 r. 

§ 8. [Samorząd studencki] 

1. Reprezentantem ogółu studentów w ASP w Warszawie jest samorząd studencki 

działający przez swoje organy. 

2. Samorząd studencki jest uprawniony do wyrażania stanowiska we wszystkich 

sprawach dotyczących studentów. 

3. Zasady funkcjonowania samorządu studenckiego określa jego regulamin. 

 

§ 9. [Prawa studenta] 

1. Na zasadach określonych w ustawie, statucie i Regulaminie, student ma prawo do: 

a. zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych 

zainteresowań artystycznych i naukowych oraz korzystania w tym celu z 

pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych ASP w 

Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy 

nauczycieli akademickich i organów ASP w Warszawie w ramach ich 

obowiązków; 

b. przenoszenia i uznawania punktów ECTS; 

c. odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów; 



d. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów 

od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów 

uczenia się określonych w programie studiów; 

e. zmiany kierunku studiów; 

f. zmiany formy studiów; 

g. przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez 

niego obserwatora; 

h. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w 

nauce; 

i. udziału w pracach organów kolegialnych ASP w Warszawie za 

pośrednictwem przedstawicieli studentów w tych organach, wybranych 

według odrębnych przepisów; 

j. zgłaszania do władz ASP w Warszawie postulatów dotyczących programów 

studiów, toku studiów, spraw związanych z procesem kształcenia oraz 

warunkami socjalno–bytowymi; 

k. otrzymywania nagród i wyróżnień; 

l. zrzeszania się w istniejących organizacjach studenckich i zakładania nowych; 

m. uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania się w kołach naukowych 

prowadzonych przez ASP w Warszawie; 

n. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, 

korzystania w tym celu z urządzeń i środków oraz pomocy ze strony 

nauczycieli akademickich i organów ASP w Warszawie; 

o. uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów i pozostałych 

zajęciach za zgodą prowadzącego, zgodnie z zasadami określonymi w § 16 

ust 8 i 9; 

p. ochrony zdrowia; 

q. uzyskiwania świadczeń pomocy materialnej na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami; 

r. oceny nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne na podstawie ankiety ewaluacyjnej przeprowadzanej co pół roku 

– w zakresie realizowania przez nich obowiązków dydaktycznych; 

s. wyboru pracowni prowadzącej przedmiot kierunkowy w ramach 

obowiązującej na wydziałach organizacji studiów; 

t. zmiany pracowni prowadzącej przedmiot obowiązkowy na analogiczną 

prowadzoną przez innego prowadzącego, za zgodą prodziekana udzielaną w 

porozumieniu z prowadzącym przyjmującym do pracowni – nie później niż w 

ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, 

u. do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. 

2. 2. W czasie niekolidującym z planem zajęć w ASP w Warszawie student może 

podejmować pracę zarobkową, przy czym praca ta nie może stanowić podstawy do 

zwolnienia go od wypełniania obowiązków wobec ASP w Warszawie, wynikających 

ze statusu studenta. 

§ 38. Egzamin komisyjny 

1. Studentowi, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia, co do bezstronności, formy lub 

przebiegu egzaminu przysługuje w terminie 14 dni od dnia egzaminu, wniosek o 

przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, który składa się do prodziekana. 



2. Przeprowadzenie egzaminu komisyjnego prodziekan zarządza na termin, który 

powinien odbyć się nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. 

3. Prodziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek egzaminatora może zarządzić 

egzamin komisyjny bez wniosku studenta. 

4. W skład trzyosobowej komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzi: 

a. prodziekan albo osoba upoważniona przez Dziekana - jako przewodniczący; 

b. dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub 

pokrewnego. 

5. Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść, jako 

obserwator, przedstawiciel samorządu studenckiego lub opiekun roku. 

Obserwator nie ma prawa głosu stanowiącego. 

6. Egzamin komisyjny może polegać na ponownej weryfikacji pracy, która stanowiła 

podstawę do wydania oceny podczas egzaminu. 

7. W stosunku do studenta, który nie zdał egzaminu komisyjnego prodziekan podejmuje 

decyzję zgodnie z § 41. 

8. Student ma prawo wglądu do ocenianej pracy egzaminacyjnej lub zaliczeniowej i do 

otrzymania ustnego uzasadnienia oceny. 


