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OŚWIADCZENIE RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII
SZTUK PIĘKNYCH  W WARSZAWIE W SPRAWIE KATEDRY MODY

WYDZIAŁU WZORNICTWA

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

jako Rada Samorządu Studenckiego, z przykrością obserwowaliśmy relacje, które

pojawiły się w ostatnim czasie na mediach społecznościowych, związane z Katedrą

Mody na Wydziale Wzornictwa. Mając na względzie dobro studentek i studentów

naszej Uczelni, zaistniałych wydarzeń nie mogliśmy zignorować. Zdecydowaliśmy się

ustosunkować do nich i piszemy do Was po podjęciu konkretnych działań w ścisłej

współpracy z Komisją Równość.

Po analizie wszystkich wpisów opublikowanych przez studentów i absolwentów

Katedry Mody na mediach społecznościowych oraz po wstrząsających relacjach, jakie

usłyszeliśmy i otrzymaliśmy pisemnie na zorganizowanym przez nas spotkaniu z

gronem studenckim i absolwenckim Katedry, na którym frekwencja wyniosła ponad 50

osób, jednogłośnie zdecydowaliśmy, że sytuacja nadużyć nie zostanie przez nas

wyciszona do momentu rozwiązania problemów.

Zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości były regularnie

naruszane od początku istnienia Katedry Mody. Jest nam bardzo przykro stwierdzić, że

wina nie leży tylko po stronie prowadzących zajęcia, ale także zwierzchnictwa

Wydziałowego i Uczelnianego oraz Rady Samorządu Studenckiego, która do tej pory

być może niewystarczająco walczyła o poprawę sytuacji. Nie pozostaje nam nic innego,

jak  przeprosić i obiecać poprawę oraz wdrażać procesy naprawcze i aktywnie w nich

uczestniczyć.

Wierzymy każdej i każdemu, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoich przeżyciach

związanych z Katedrą Mody. Wasze słowa nie pozostaną dla nas obojętne, gdyż my

wszyscy jesteśmy  społecznością studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych w



Warszawie i zależy nam na tym, aby lata studiowania nie były kojarzone z lękiem,

upokarzaniem czy zmarnowanym czasem. Musimy reagować na każde sygnały i

przejawy nadużyć.

Jednocześnie, chcemy zapewnić ofiary, iż ze studencką Komisją Równość dokładamy

wszelkich starań, aby kwestia ich szkody została jak najszybciej rozstrzygnięta.

Będziemy wspierać wszelkie działania władz Uczelni oraz władz Wydziału, które będą

miały na celu poprawę sytuacji. Jednocześnie będziemy starali się by powyższe decyzje

były przeprowadzane w sposób transparentny, jawny i bezstronny.
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