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Czym jest uczelnia?
Jednostka organizacyjna publiczna lub niepubliczna. Działa w oparcie o 
przepisy prawa – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadzi 
kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów. Organami uczelni są: 
rektor, senat oraz rada uczelni. 

Główne zadania uczelni:
• prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego   
stopnia i jednolitych studiach magisterskich; 
•   powadzenie kształcenia doktorantów; 
•   prowadzenie działalności naukowej; 
• prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych 
formach kształcenia. 



Formy zajęć na uczelni:
• wykład – zajęcia prowadzone z udziałem nauczyciela akademickiego 
(online);
• warsztat – zajęcia mające na celu wykształcenie konkretnych 
umiejętności praktycznych; 
• seminarium – zajęcie przygotowujące do napisania pracy dyplomowej; 
• lektorat – zajęcia skierowane na naukę języka obcego (online); 
• plener obowiązkowy;
• p• praktyki obowiązkowe. 
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Budynki:

• na Placu Polskim - P • przy ul. Modrzewskiego - M



Budynki:

• Łącznik na ul. Garncarskiej - G • Centrum Sztuk Użytkowych - CSU



Budynki:

• “stary” budynek na Traugutta - T • Galeria Neon przy ul. Traugutta 



Budynki:
• Galeria Sztuki MD_S 
przy ul. B. Chrobrego

• Dom studencki ASP przy ul. H. 
Pobożnego
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Miejsca w pobliżu, które warto znać:

• Hala Targowa • Grunwald24



Miejsca w pobliżu, które warto znać:

• Bar Miś • Sklep Plastyczny



Władze uczelni:

• Rektor - prof. Wojciech Pukocz

• Prorektor ds. dydaktycznych i 
studenckich - dr. hab. Beata 
Mak-Sobota



Władze uczelni:
• Prorektor ds. naukowych i współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi - dr hab. 
Marta Płonka

• Prorektor ds. współpracy 
międzynarodowej i promocji - dr 
hab. Michał Staszczak
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Władze uczelni:
• Dziekan Wydziału Architektury 
Wnętrz, Wzornictwa i Scenograi - dr 
hab. Agata Danielak-Kujda 

• Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła - 
dr Marzena Krzemińska-Baluch 

dziekanawiw@asp.wroc.pl dziekancisz@asp.wroc.pl
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Władze uczelni:
• Dziekan Wydziału Graki i Sztuki 
Mediów - dr hab. Marek Grzyb 

• Dziekan Wydziału Malarstwa - dr 
hab. Marta Borgosz 

dziekangraf@asp.wroc.pl dziekanatmirz@asp.wroc.pl
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Władze uczelni:
• Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji 
Sztuki - dr hab. Grzegorz Niemyjski 

• Dziekan Szkoły Doktorskiej - dr hab. 
Jakub Jernajczyk 

dziekanatrzim@asp.wroc.pl dziekanszdr@asp.wroc.pl
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Jednostki administracyjne:
• Dział Organizacji Studiów 
Kierownik - mgr Małgorzata Szumiejko 

• Dom Studencki
Administrator obiektu - mgr 
Magdalena Kowalczyk 

m.szumiejko@asp.wroc.pl akademik@asp.wroc.pl 



Samorząd Studencki
Wszyscy studenci danej uczelni tworzą samorząd studencki. Samorząd 
studencki działa poprzez swoich przedstawicieli w organach. Organy 
samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu 
studentów uczelni, w tym w sprawach związanych z prawami i 
obowiązkami studenta. 

SSamorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw 
studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych i związanych z 
zapewnianiem jakości kształcenia.
 
Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków 
nansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. 



Struktura Samorządu 
1. Prezydium Samorządu Studenckiego (4 osoby)

• Przewodnicząca -Maria Pawłowicz

•  Wiceprzewodnicząca -

• Sekretarz-Adrianna Duda

• Rzeczniczki Prasowe -Dominika Siemińska i Pola Hajduga

2. Rada Samorządu Studenckiego (12 osób)

3. Studenci



Samorząd Studencki - to my :)



Samorząd Studencki - to my :)



Gdzie nas znaleźć?
• Biuro Samorządu Studenckiego - 13P

samorzad@asp.wroc.pl 



Dołącz do Samorządu Studenckiego 
Masz ochotę wspomóc nasze działania? Właśnie ogłosiliśmy wybory! 

Nabór kandydatów trwa do 13 października 2021.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury 

poporzez formularz zgłoszeniowy dostępny na strone asp.wroc.pl w 

zakładce Samorząd Studencki, a następnie wysłanie go na adres mailowy 

samorzad@asp.wroc.pl. 



Konsultacje psychologiczne 
Chcesz umówić się na bezpłatne konsultacje? 

Wystarczy telefonicznie/mailowo zapytać o najbliższy wolny termin wizyty 

lub przyjść w godzinach dyżuru do biura Samorządu Studenckiego. 

poniedziałek - 17:00-19:00 lub 18:00-20:30 (w zależności od potrzeb)
Aneta Ilnicka 

a.ilnicka@asp.wroc.pl

Tel.: 536 961 108

czwartek - 15:00-18:00 

Olga Kozłowska

o.kozlowska@asp.wroc.pl
Tel.: 506 051 508



Prawa i obowiązki studenta
Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków 
studenta. Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z 
Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym też PSRP, 
który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich 
przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania 
promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta. 

SStatus studenta – nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia 
ślubowania. Status studenta nie jest równoznaczny z prawami studenta. 
W przerwie między studiami I i II stopnia zachowuje się jedynie prawa 
studenta. Utrata statusu studenta następuje wraz z zakończeniem 
studiów lub skreśleniem z listy studentów. 



Prawa i obowiązki studenta
Prawa studenta:
• usprawiedliwienia i urlopy - urlop dziekański, zdrowotny, 
macierzyński/tacierzyński;
• udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
• egzamin komisyjny, sesja poprawkowa, powtarzanie zajęć; 
• ocena procesu dydaktycznego; 
• ind• indywidualny program studiów; 
• indywidualna organizacja studiów; 
• zmiany i przeniesienia w ramach kierunków studiów; 
• pomoc materialna;
• zniżki;
• programy wymiany akademickiej.



Prawa i obowiązki studenta
Obowiązki studenta:
• uczestnictwo w zajęciach i spełnianie wymagań zgodnie z regulaminem 
i programem studiów;
• przystępowanie do egzaminów; 
• odbywanie praktyk obowiązkowych;
• p• przestrzeganie przepisów obowiązujących na uczelni, a w tym: 
obostrzeń sanitarnych! 



Źródła prawne
• ustawa “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;
• regulamin studiów;
• inne: statut uczelni, regulamin przyznawania świadczeń dla studentów i 
doktorantów.



BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
https://bip.asp.wroc.pl/ 



Pomoc materialna
Stypendia uczelniane: 
• stypendium socjalne;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych;
• zapomoga; 
• stypendium Rektora. 

Stypendia pozauczelniane: 
• s• stypendium Ministra Kultury i Nauki; 
• stypendium Prezydenta Miasta Wrocław; 
• kredyt studencki.
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Pomoc materialna
Polecamy korzystać z portalu: 
https://www.mojestypendium.pl/ 
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Pomoc materialna
Zasady przyznawania świadczeń:
• student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może 
otrzymywać świadczenia tylko na jednym z nich; 
• świadczenia przysługują nie dłużej niż przez okres 6 lat;
• absol• absolwent studiów I stopnia nie może ubiegać się o stypendium na 
innych studiach I stopnia, a absolwent studiów II stopnia nie może 
ubiegać się o stypendium na żadnym kierunku studiów. 



Pomoc materialna
Stypendium socjalne: 
• przysługuje studentom ze względu na trudną sytuacją materialną w 
rodzinie;
• dochód nie może przekraczać 1050zł mięsięcznie w przeliczeniu na 
jedną osobę w rodzinie. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
• • wymagane: ważne orzeczenie o niepełnosprawności;
• wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności.



Pomoc materialna
Stypendium rektora za wybitne osiągnięcia 
artystyczne/naukowe/sportowe:
• średnia ocen – minimum 4,75; 
• osiągnięcia za poprzedni rok akademicki (1 października - 30 września); 
• student I roku może otrzymać stypendium rektora jeśli jest: 
a) laua) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub nalistą 
olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie 
oświaty; 
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza 
Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie; 
• stypendium Rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów na 
określonym kierunku. 



Pomoc materialna
Zapomoga:
• przyznaje się ze względu na przejściową trudną sytuację życiową 
studenta/studentki lub członka jego/jej rodziny; 
• p• przejściowo trudna sytuacja życiowa spowodowana jest w szczególności 
zdarzeniami powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym 
śmiercią najbliższego członka rodziny studenta/doktoranta, urodzeniem 
dziecka przez studentkę/doktorantkę lub narodzinami dziecka, którego 
ojcem jest student/doktorant, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez 
pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę i innymi zdarzeniami; 
• zapomoga jest • zapomoga jest wypłacana jednorazowo, można ja uzyskać maksymalnie 2 
razy w roku. 



Pomoc materialna
Kredyt studencki:
• jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat; 
• na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz; 
• spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych 
ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, ale jest 
możliwość wcześniejszej spłaty na własny wniosek. 

KKredyt studencki może być umorzony: 
• częściowo – w przypadku wyróżniających wyników w nauce lub trudnej 
sytuacji życiowej; 
• całościowo – w przypadku trwałej utraty zdolności do jego spłaty, śmierci, 
braku możliwości dochodzenia roszczenia. 



Ubezpieczenia
• NNW – nie ma obowiązku, ale samorządy studenckie promują wśród 
studentów taką formę zabezpieczenia. Jest wymogiem, by dostać na naszej 
Uczelni zezwolenie do samodzielnego przebywania w pracowniach;
• zdrowotne – do 26 roku życia obowiązuje ubezpieczenie rodziców, 
powyżej można ubiegać się o opłacenie przez uczelnię.



Odpowiedzialność dyscyplinarna
Sąd koleżeński:
• w skład sądu koleżeńskiego wchodzą tylko studenci; 
• ilość członków sądu koleżeńskiego, tryb ich wyboru oraz przebieg 
postępowania określa Regulamin Samorządu Studenckiego; 
• • rozprawa przed sądem koleżeńskim jest jawna, chyba, że jawność 
mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes 
obwinionego, uczelni lub osób trzecich; 
• orzeczenie sądu koleżeńskiego jest jawne; 
• obwiniony student ma prawo do wybranego przez siebie obrońcy; 
• od orzeczenia sądu koleżeńskiego pierwszej instancji przysługuje 
odwołanie do sądu drugiej instancji w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia. 



Odpowiedzialność dyscyplinarna
Komisja dyscyplinarna:
• w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą osoby powołane na okres kadencji 
spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w 
statucie; 
• komisja d• komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego 
składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, 
z nauczycieli akademickich i studentów; 
• rozprawa przed komisją jest jawna, chyba że jawność mogłaby obrażać dobre 
obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób 
trzecich; 
• orzeczenie komisji dyscyplinarnej jest jawne; 
• o• obwiniony student ma prawo do wybranego przez siebie obrońcy; 
• od orzeczenia komisji przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia. 
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Odpowiedzialność dyscyplinarna
Kary dyscyplinarne:
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) nagana z ostrzeżeniem; 
4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego 
roku*; 
5) 5) wydalenie z uczelni*. 

*Sąd koleżeński nie może wymierzyć kar wymienionych w pkt. 4) i 5). 



Ankietyzacja
• daje realny wpływ studentom na to, kto i w jaki sposób ich uczy; 
• warto sygnalizować w ankietach problemy związane z przedmiotem lub 
wykładowcą; 
• warto również pozytywnie oceniać przedmioty oraz wykładowców; 
• są anonimowe.
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Koła naukowe 

• Koło Naukowe Gier

• Koło Naukowe Katedry Grafiki Artystycznej

• Koło Naukowe KINOFAKTURA

• Koło Naukowe Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

• Koło Naukowe Kuchnia! Teatr

• Koło Naukowe Malarzy

• Koło Naukowe Rzeźby i Działań Przestrzennych FORMA

• Koło Naukowe Studentów Scenografii “309”
• Koło Naukowe Studentów Szkła POZIOM 2

• Koło Naukowe Technik Obrazowania SFERA

• Koło Naukowe Wzornictwa Pawilon De Factory

• Koło naukowe X - Internet / Kultura / Sztuka



AZS – Akademicki Związek Sportowy 
• sekcja pływacka;
• sekcja wioślarska;
• sekcja jeździecka;
• sekcja siatkarska.



AZS – Akademicki Związek Sportowy 



AZS – Akademicki Związek Sportowy 



Programy wymiany międzyuczelnianej
• Erasmus +;
• Most;
• wyjazd do Knoxville.
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Savoir-vivre na uczelni
• kontakt z wykładowcami w dobie koronawirusa: 

E-MAIL 
Witam, elo, pozdrawiam, cześć – niewskazane 
Szanowny Panie/Szanowna Pani + tytuł + przecinek 
Treść wiadomości 
Z poważaniem/Z wyrazami szacunku (bez przecinka) 
XXYZ 

• nie należy wykorzystywać prywatnych proli wykładowców w miediach 
społecznościowych do kontaktu w sprawach uczelnianych, chyba, że 
wykładowca wyrazi inne zdanie;
• telefonowanie po godzinie 18:00 oraz w weekendy jest niestosowne. 
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