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Nazwa ocenianego kierunku studiów: rzeźba 

1. Poziom/y studiów: magisterskie 

2. Forma/y studiów: jednolite magisterskie (pięcioletnie) 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2  

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a.Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej 

w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

   

 

b.Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

    

 

                                                           

1
 Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 
2

 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) podają dane dotyczące dotychczasowego 
przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odno-
szą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Symbol 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

RZEŹBA 

Po ukończeniu studiów jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku studiów rzeźba absolwent: 

Odniesienie do charakte-
rystyk (uniwersalnych 

i drugiego stopnia) Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla 

dziedziny sztuka 

WIEDZA 
absolwent zna i rozumie: 

w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych 

K_W01 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii sztuki i antropo-
logii kultury, psychofizjologii widzenia, filozofii sztuki, meto-
dologii procesu twórczego oraz percepcji i funkcji współcze-
snego dzieła sztuki, niezbędną do formułowania i rozwiązy-
wania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby, rysunku, pro-
jektowania architektoniczno -rzeźbiarskiego 

P7S_WG 

K_W02 

Posiada niezbędną wiedzę z zakresu technik i technologii 
rzeźbiarskich w tym stosowania i obróbki tradycyjnych mate-
riałów rzeźbiarskich typu: glina, kamień, drewno, metal oraz 
nowych technik i technologii obecnych w aktualnej praktyce 
artystycznej, np. szkło, tekstylia, papier, tworzywa sztuczne 
itp., podstawy prezentacji 2D i 3D oraz modelowania rzeźby 
w środowisku cyfrowym itp. 

K_W03 

Posiada wiedzę w zakresie metod i technik utrwalania wła-
snych projektów i utworów artystycznych oraz rejestracji 
(zapisu) i publikacji dzieła. 

P7S_WG 

w zakresie rozumienia kontekstu dyscypliny artystycznej 

K_W04 

Rozumie złożony historyczny, kulturowy, społeczny, kontekst 
sztuk plastycznych, w szczególności rzeźby, rysunku i projek-
towania architektoniczno-rzeźbiarskiego oraz działań inter-
dyscyplinarnych. Zna ogólne uwarunkowania ekonomiczne i 
rynkowe działalności artystycznej. Potrafi opisać charakter 
ich relacji wzajemnych oraz wpływ na inne pozaartystyczne 
sfery aktywności współczesnego człowieka. 

P7UW 

P7S_WG 

K_W05 

Posiada wiedzę dotyczącą wzajemnych relacji zachodzących 
pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami twórczo-
ści artystycznej i potrafi ją konstruktywnie wykorzystać dla 
optymalizacji swoich dokonań w dziedzinie sztuki. 

P7UW 

P7S_WG 
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K_W06 

Umie tworzyć oryginalne pod względem ideowym, formal-
nym i stylistycznym prace rzeźbiarskie, rysunkowe oraz pro-
jektowe, bazując na przyswojonej wiedzy o metodach i stra-
tegiach twórczych obecnych w sztuce dawnej i współczesnej. 

P7S_WG 

K_W07 

Zna naukowe podstawy i rozumie sens współczesnych rede-
finicji dzieła sztuki. Posiada wiedzę dotyczącą konstrukcji, 
struktury i przestrzeni nowoczesnego dzieła rzeźbiarskiego. 
Potrafi określić gatunkowe, substancjalne i znaczeniowe (ję-
zykowe), granice pojęcia rzeźba 

P7S_WG 

K_W08 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą marketingowych i praw-
nych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty 
rzeźbiarza. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, normy i pro-
cedury prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego. Rozumie konieczność zarządzania zaso-
bami własności intelektualnej. 

P7S_WG 

K_W09 

Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, 
pozwalające na swobodę i niezależność autorskiej wypowie-
dzi artystycznej. 

P7S_WG 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

K_U01 

Zna metodologię procesu twórczego właściwego rzeźbie. 
Posiada umiejętność sprawnego samodzielnego organizowa-
nia tego procesu uwzględniając podstawowe jego etapy: 
koncepcyjny, eksperymentalny, projektowy i realizacyjny. 

P7S_UW 

K_U02 

Posiada umiejętność świadomego doboru i zastosowania 
adekwatnych elementów szeroko rozumianego warsztatu 
artystycznego w celu realizacji własnych oryginalnych kon-
cepcji w zakresie rzeźby, rysunku, projektowania architekto-
niczno-rzeźbiarskiego oraz utworów interdyscyplinarnych i 
intermedialnych. Posiada umiejętności wykorzystywania 
narzędzi informacyjno-komputerowych, w tym projektowa-
nia cyfrowego. 

K_U03 

Umie określić i uzasadnić swoją indywidualną strategię twór-
czą. Potrafi określić wzorce będące podstawą kreacji arty-
stycznej. Potrafi zdefiniować założenia i cele podejmowanych 
działań twórczych oraz dokonać optymalnego doboru środ-
ków niezbędnych do ich osiągnięcia. 

P7S_UW 

w zakresie umiejętności warsztatowych 
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K_U04 

Opanował szeroki zakres umiejętności warsztatowych jako 
podstawy do dalszego rozwoju samodzielnej pracy w zakre-
sie: 

- modelowania w glinie, wosku itp., 

-odlewania w gipsie metodą form klinowych, traconych i 
elastycznych, 

- rzeźby w drewnie, 

- rzeźby w kamieniu, 

- formowania i odlewania w metalach kolorowych i żeliwie, 

- technik cięcia i łączenia żelaza oraz metod obróbki uszla-
chetniania powierzchni żelaznych, 

- rzeźby w ceramice, 

- technik hybrydowych i unikatowych, 

- technik rysunkowych, tradycyjnych i eksperymentalnych, 

- wizualizacji i dokumentacji projektów architektoniczno -
rzeźbiarskich i innych działań artystycznych, 

- dokumentacji i publikacji własnego dorobku twórczego, 

- Projektowanie form rzeźbiarskich w środowisku cyfrowym 
(rzeźba cyfrowa). 

P7S_UW  

P7S_UU  

P7U_U 

w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

K_U05 

Przejawia kompetencje i cechy osobowości: 

- dojrzałość emocjonalną i etyczną, 

- gotowość intelektualną, 

- zdolności koncepcyjne i realizacyjne, 

- świadomość indywidualnych cech i predyspozycji twór-
czych, 

- autonomię ideową i światopoglądową, 

- intuicję, wyobraźnię, wrażliwość, oryginalny zmysł plastycz-
ny, 

- niezależność wypowiedzi artystycznej. 

P7U_K  

P7S_UW 

K_U06 

Potrafi w sposób kreatywny wykorzystać klasyczne i współ-
czesne środki wyrazu w tym różne środki techniczne i tech-
nologiczne do budowy autonomicznej, oryginalnej wypowie-
dzi artystycznej. Posiada zdolność myślenia transgresywnego.  
Jest zdolny do rozszerzenia palety dotąd stosowanych środ-
ków wyrazu przez wniesienia wypracowanych przez siebie 
oryginalnych elementów języka plastycznego. 

P7S_UW 
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K_U07 

Posiada umiejętność posługiwania się subiektywnie definio-
waną formą wypowiedzi artystycznej, której poetykę buduje 
przez zderzenie wniosków z analizy zjawisk obserwowanych 
w sztuce minionej i aktualnej oraz własnych poszukiwań i 
eksperymentów. 

P7S_UW 

Umiejętności werbalne 

K_U08 

Posiada umiejętność profesjonalnej prezentacji słownej, pi-
semnej i multimedialnej własnej myśli oraz praktyki arty-
stycznej.  

Jest przygotowany do merytorycznie zaawansowanego dys-
kursu o problemach związanych ze sztuką, prowadzonego z 
uwzględnieniem aktualnych perspektyw naukowych.  

Wykazuje zdolność do własnej refleksji teoretycznej w tym 
zakresie, formułowania racjonalnych wniosków oraz tworze-
nia syntetycznych podsumowań. 

P7U_U  

P7S_UK 

K_U09 

Prezentuje kompetencje w zakresie języków obcych właściwe 
dla kierunku rzeźba zgodne z wymaganiami określonymi na 
poziomie B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-
kowego. 

P7U_U  

P7S_UK 

Umiejętności pracy w zespole 

K_U10 

Jest zdolny do pracy zespołowej. Posiada umiejętności 
współdziałania z innymi artystami w ramach wspólnych pro-
jektów i realizacji, także o charakterze interdyscyplinarnym. 
Wykazuje kompetencje w obszarze budowania pozytywnych 
relacji interpersonalnych. 

P7S_UK  

P7S_UO 

 P7U_U 

K_U11 

Posiada umiejętność inicjowania, prowadzenia i koordyno-
wania różnorodnych działań artystycznych i projektów spo-
łecznych. 

P7S_UK  

P7S_UO 

Umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

K_U12 

Wykazuje się umiejętnością stosowania w praktyce metod i 
technik prezentacji w tym technik multimedialnych.  

Posiada umiejętność promowania i obrony własnych projek-
tów artystycznych.  

Zna zasady retoryki, psychotechniki, emisji głosu itp. nie-
zbędne dla skuteczności przekazu.  

Rozumie i stosuje w praktyce zasady społecznego współżycia 
i obowiązujące normy etyczne w ramach publicznych wystą-
pień o charakterze artystycznym.  

Posiada umiejętność autopromocji na różnych dostępnych 
współczesnemu artyście polach promocji. 

P7S_UK 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
absolwent jest gotów do: 

w zakresie niezależności 

K_K01 

Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojego doświad-
czenia oraz doskonalenia własnych narzędzi intelektualnych 
dających możliwość bezpośredniego wglądu w najważniejsze 
sfery rzeczywistości kulturowej. 

P7S_KR  

P7S_UU 

K_K02 
Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy 
oraz konstruktywnego działania także w warunkach ograni-
czonego dostępu do potrzebnych informacji. 

P7S_KR 

w zakresie krytycyzmu 

K_K03 

Posiada zdolność inicjowania i organizowania procesu kształ-
cenia umiejętności warsztatowych innych osób. Posiada 
zdolność krytycznej oceny własnych działań twórczych, kry-
tycznej oceny własnych działań twórczych oraz umie poddać 
profesjonalnej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu sztuki, 
kultury i innych dziedzin aktywności artystycznej. 

P7S_KK 

w zakresie komunikacji społecznej 

K_K04 

Posiada umiejętność konstruktywnego i harmonijnego funk-
cjonowania w społeczeństwie. Posiada zdolność integracji z 
innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć: projekto-
wych, artystycznych i kulturalnych. 

P7U_K  

P7S_KO  

P7S_KR 

K_K05 

Posiada zdolność podjęcia społecznego dialogu za pomocą 
języka sztuki w sprawach społecznie, kulturowo i cywilizacyj-
nie wrażliwych. Potrafi czytelnie manifestować swoją oso-
bową i artystyczną odrębność przy zachowaniu zasady sza-
cunku i tolerancji dla innych uczestników życia społecznego. 
Posiada umiejętność komunikowania się z zastosowaniem 
technologii informacyjnych. Wykazuje umiejętności myślenia 
i działania w sposób przedsiębiorczy 

P7U_K  

P7S_KR 

 P7S_KO 

w zakresie uwarunkowań psychologicznych 

K_K06 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intui-
cji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu inno-
wacyjnego rozwiązywania problemów napotkanych w bieżą-
cej pracy projektowej i realizacyjnej. 

P7S_KK 

K_K07 Posiada umiejętności adaptowania się do nowych, zmien-
nych okoliczności, które mogą występować podczas wyko-
nywania pracy zawodowej i twórczej. 

P7S_KK 
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K_K08 Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem 
wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy psycholo-
giczne wspomagające podejmowane działania 

P7S_KK 

K_K09 Umie świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodo-
wej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wie-
dzy oraz predyspozycji i cech osobistych. Potrafi właściwie 
ocenić swoje atuty, w tym: umiejętność autopromocji i nego-
cjacji w sytuacji permanentnego konkursu cechującego arty-
styczną profesję. 

P7S_KK 

 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko   
Tytuł lub stopień naukowy / stanowisko / funkcja 

pełniona w uczelni 

Jan Tutaj   Profesor doktor habilitowany /dziekan Wydziału Rzeźby 

Dobiesław Gała   doktor/ prodziekan Wydziału Rzeźby 

    
nauczyciel akademicki/przewodniczący Wydziałowego Zespołu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia  

Marta Buczak   
magister/ pracownik administracyjny/czasowe wsparcie dzie-
kanatu    

Józef Murzyn   
profesor doktor habilitowany/kierownik Katedry Rzeźby I/ 
nauczyciel akademicki 
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Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł informacji 
wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w procesie oceny progra-
mowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań jego rea-
lizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do szcze-
gółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych w załączniku 
do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia tych kryteriów. 

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i auto refleksyjne podejście do prezentowa-
nych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu studiów i jego reali-
zacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem wyróżnia-
jących je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły. W części I jego objętość nie po-
winna przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto rozważyć i do 
czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, odpowiadające szczegółowym 
kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom jakości, do których odniesienie się umożliwi 
dokonanie pełnej samooceny, a następnie przeprowadzenie rzetelnej oceny przez zespól oceniający 
PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej raport samo-
oceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni autonomicznie przedstawiać 
kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. Wyłącznym celem wskazówek jest pomoc 
w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, wskazanie informacji najważniejszych dla procesu oceny 
oraz zainspirowanie do formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi w procesie sa-
mooceny i opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na ocenianym 
kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r., Uczelnia powinna 
opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

Historia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie sięga 1818 roku – wówczas w ramach 
struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano szkołę, która miała kształcić twórców sztuk pla-
stycznych. Z czasem stała się ona samodzielną uczelnią, zyskała miano Akademii i poszerzyła zakres 
działalności dydaktycznej. Jest to najstarsza tego typu uczelnia w Polsce, z ponad dwustuletnią trady-
cją, co sytuuje ją w elitarnej grupie najstarszych szkół artystycznych w Europie. Od początku swojego 
istnienia uczelnia korzystała z wpływów europejskich i sama miała wpływ na kształtowanie trendów 
w sztuce. Przez ponad dwa wieki działalności tworzyła kanon kształcenia artystycznego w Polsce. 
Wśródd absolwentów i wykładowców ASP byli i są najwybitniejsi polscy artyści i artystki.  

Obecnie strukturę Akademii tworzy siedem wydziałów, zajmujących się różnymi aspektami sztuki, 
projektowania i konserwacji. Są to wydziały: Architektury Wnętrz, Form Przemysłowych, Grafiki, In-
termediów, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Malarstwa oraz Rzeźby. Na uczelni działa także 
Szkoła Doktorska oraz szereg jednostek międzywydziałowych. Łącznie studiuje tu około 1000 studen-
tów i studentek, a zajęcia prowadzi około 300 wykładowców i wykładowczyń. Mimo zatem stosun-
kowo niewielkich – w porównaniu do innych uczelni wyższych – rozmiarów ASP jest organizacją o 
dużym stopniu zróżnicowania wewnętrznego, obejmującą swoim działaniem rozległy obszar twórczo-
ści artystycznej, projektowej i konserwatorskiej.  

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny progra-
mowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się  

„Misją Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest uprawianie twórczości artystycznej, 
projektowej i konserwatorskiej oraz przekazywanie wiedzy i kompetencji twórczych, szerzenie kultury 
oraz otaczanie troską dziedzictwa. Nadrzędnym celem jest budowanie warunków rozwoju całej spo-
łeczności akademickiej i dobrostanu społeczeństwa”. 

W zgodzie z wyżej zaprezentowaną misją ASP w Krakowie, przyjętą wraz ze Statutem Uczelni na pod-
stawie Uchwały Senatu Akademii Stuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 
roku, Wydział Rzeźby realizuje swe podstawowe zadania i zakreśloną koncepcję kształcenia.  (Załącz-
nik nr 1_1 Statut ASP) 

Akademia swoje cele i zadania strategiczne określiła w nowo przyjętej Strategii Rozwoju Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2021-2030, przyjętej Uchwałą Senatu ASP z dnia 
30 czerwca 2021 roku. (Załącznik nr 1_2 Strategia Uczelni) 

Określone w Strategii kluczowe zasady Akademii, m.in.: 

-  zasada wolności w obieraniu kierunków i metod kształcenia, prowadzeniu badań, kształtowaniu 
postaw artystycznych oraz poszukiwaniu ścieżek ich wyrażania, 

-   zasada równości w dostępie do wyników badań i dorobku sztuki oraz do możliwości jej uprawiania, 
wyrażającej się przede wszystkim w usuwaniu barier i w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 

-   zasada elastyczności wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych, artystycznych, technologicznych, 
gospodarczych i społecznych, 

-  zasada adekwatności struktur, procedur i metod dla realizacji misji uczelni oraz reagowania na po-
trzeby świata kultury i rynku pracy, 

-   zasada równoważności pomiędzy badaniami naukowymi, artystycznymi, projektowymi i konserwa-
torskimi oraz sztuką oddziaływania społecznego, 
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-   zasada uczestnictwa w kształtowaniu polityki kulturalnej, życia artystycznego i biznesowego mia-
sta, regionu, kraju i wspólnoty międzynarodowej, 

stanowią także podstawę kształtowania wizji rozwoju Wydziału oraz formułowania koncepcji kształ-
cenia na najbliższą przyszłość.   

Koncepcja kształcenia na kierunku Rzeźba i plany jej rozwoju są w pełni zgodne z misją i strategią 
Uczelni, a formuła kształcenia, którą do tej pory proponowano i realizowano, nawiązuje do przy-jętej 
na lata 2011-2020 Strategii Uczelni (Załącznik nr 1_2 Strategia Uczelni), przedłużonej uchwałą Senatu 
ASP do dnia 30 czerwca 2021r. termin obowiązywania strategii Uczelni uchwalonej na lata 2011-2020 
(Załącznik nr 1_4 Uchwała nr 45/2020 Senatu ASP z dnia 9 grudnia 2020) oraz przyjętej na lata 2011-
2020 Strategii Wydziału (Załącznik nr 1_3 Strategia Wydziału).  

Strategia Wydziału Rzeźby, której podstawą była Strategia uczelni obowiązująca w latach 2010-2020 
dookreślona została przyjętą Uchwałą Rady Wydziału nr WR-0012-28/2021 z dnia 31 maja 2021 roku 
Polityką Kształcenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziały Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie. (Załącznik nr 1_5 Polityka Kształcenia Wydziału Rzeźby). W związku z nowo 
przyjętą Strategią ASP w nadchodzącym roku akademickim podjęte zostaną prace nad nową Strategią 
Wydziału Rzeźby. 

Koncepcja i cele kształcenia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie opiera się na podstawowych 
założeniach określonych w Statucie i Strategii ASP, które determinują rozwijanie niezbędnych 
umiejętności, wrażliwości, kształtowanie autonomicznej osobowości twórczej oraz pogłębianie 
wiedzy i kompetencji niezbędnych do autorskiej kreacji artystycznej. W celu zapewnienia najwyż-
szych standardów jakości kształcenia, Wydział Rzeźby realizuje niezbędne zmiany programowe i 
strukturalne poszerzając treści nauczania na kierunku rzeźba o wiedzę i umiejętności dotyczące naj-
nowszych kierunków w sztuce z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz w zakresie technologii ma-
teriałowych. Zakłada zdobycie przez studenta odpowiedniej wiedzy z zakresu historii, teorii, filozofii 
sztuki współczesnej, kontekstu sztuk plastycznych, metodologii procesu twórczego oraz percepcji i 
funkcji współczesnego dzieła sztuki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagad-
nień w zakresie rzeźby, rysunku, projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego, podstaw rzeźby 
cyfrowej oraz posiadanie wiedzy z zakresu technik i technologii rzeźbiarskich, z zakresu metod i tech-
nik utrwalania własnych projektów i utworów artystycznych oraz rejestracji i publikacji dzieła. 

Istotnym celem koncepcji kształcenia jest stała gotowość do indywidualizacji programu studiów 
opartej na rozpoznawaniu ujawnianych zainteresowań, wspieranych umiejętnie wykorzystywanymi 
tradycyjnymi i współczesnymi możliwościami technologicznymi oraz aktywną współpracą z kadrą 
naukowo-dydaktyczną, opartą na otwartości, zrozumieniu, wysokich standardach relacji społeczno-
etycznych oraz poszanowaniu różnorodności propozycji artystycznych. 

Założenia programowe, skierowane do studentów na poszczególnych latach studiów, uwzględniają 
zarówno teoretyczne jak i praktyczne wypracowanie adekwatnego stanowiska wobec szeroko 
rozumianej tradycji rzeźby, postrzeganej jako autonomiczna sfera wypowiedzi artystycznej ale 
uwzględniają także aktywny udział w złożonym procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, 
twórczej partycypacji w sferze kultury i sztuki. Model programu stara się równoważyć obszary 
kompetencji studenta uzyskiwanych w procesie kształcenia rozlokowanych zarówno po stronie 
kompetencji zawodowych, opisanych Kierunkowymi Ramami Kwalifikacji w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych (weryfikowanych pragmatyką działań i procesów typowych 
dla sztuk plastycznych) oraz aktywizować i poszerzać kompetencje artystyczne o charakterze 
osobowościowym, kreacyjnie zindywidualizowanym. Obszar drugi, oparty o jednostkowe i mocno 
subiektywne cechy oryginalnej i wrażliwej osobowości twórczej studenta, gotowej do twórczej 
transgresji, intelektualnego dystansu, eksperymentu i innowacji, jest niezwykle istotny w procesie 
właściwego konstytuowania się tożsamości młodego artysty, świadomie partycypującego w obszarze 
kultury i sztuki kraju i świata.  
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Koncepcja programu kształcenia, skierowanego do artystycznie uzdolnionej młodzieży, która w 
wyniku naboru podjęła decyzję o studiowaniu na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP, opiera się na 
równoważeniu i komplementarności wiedzy i doświadczenia. Właściwego zestawienia głębokiego i 
wielowarstwowego  doświadczenia bogatej tradycji sztuki polskiej, europejskiej i światowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyscypliny rzeźby oraz ugruntowanej wiedzy i doświadczenia 
wyniesionego z obserwacji i analizy sztuki aktualnej, postrzeganej jako manifestacja postaw i idei 
współczesności, przejawianej różnorodnością form, praktyk i refleksji intelektualnych. Oczekiwania 
skierowane do kandydatów na studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP  koncentrują się przede 
wszystkim w sferze zdiagnozowania podstawowych kompetencji plastycznych i szeroko rozumianej 
wyobraźni w tym zakresie, wyraźnie artykułowanych zainteresowań pojemnie definiowaną rzeźbą i 
działaniami przestrzennymi oraz sprawdzaną wiedzą o zjawiskach w obszarze kultury i sztuki oraz 
współczesności. Cennym szczególnie jest rozpoznanie wrażliwości i tych cech osobowościowych, 
które pozwolą na aktywne i zaangażowane realizowanie własnych zainteresowań i uzdolnień oraz 
gotowości intelektualnego rozwoju. 

Niezbędnym aspektem podejmowanych starań jest stymulowanie prowadzenia badań naukowych i 
rozwijanie kompetencji-naukowo-dydaktycznych kadry, aktywność wykorzystywania dostępnych 
środków z Funduszu Badawczego i Funduszu Badawczego Młodych Twórców, wspieranie 
uczestnictwa w szkoleniach i wyjazdach artystyczno-badawczych. Wartym odnotowania jest fakt 
realizacji zadań  badawczych także ze środków NCBiR, realizując grant "Zintegrowany program rozwo-
ju ASP w Krakowie" we współpracy z partnerami zewnętrznymi, wychodzi naprzeciw postulatom 
nabywania praktycznych i teoretycznych kompetencji studentów i kadry dydaktycznej we współpracy 
z podmiotami gospodarczymi, instytucjami kultury i nauki.  

Prowadzone badania naukowe, realizowane w ostatnich latach, mają wymierny wpływ na kształto-
wanie się i doskonalenia programu studiów. Istotna aktywność na tym polu prowadzi zawłaszcza 
Katedra Rzeźby II oraz Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego, inicjując zadania ba-
dawcze skoncentrowane wokół implementowania wiedzy i osiągnięć nowych technologii w proces 
projektowania i realizacji współczesnego dzieła rzeźbiarskiego. Indywidualne programy badawcze 
prowadzą także pracownie skupione w Katedrze Rzeźby I. 

Swoje wymierne efekty w postaci wykładów, konferencji i warsztatów z udziałem zagranicznej kadry 
ma także inicjowany przez Katedrę Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego wieloletni pro-
gram badawczy „Przestrzeń-Czas-Forma”, skupiony wokół szeroko rozumianej problematyki prze-
strzeni rzeźby w kontekstach architektoniczno-urbanistycznych i społecznych. Ważnym elementem 
namysłu badawczego, którego ważnymi uczestnikiem są studenci jest m.in. wieloletni program ba-
dawczy “Krakowska szkoła rzeźby” oraz „Tożsamość pokoleń”, zainicjowane w I Katedrze Rzeźby. 

Zmiany programowe zainicjowane zwłaszcza w latach 2019-2021 uwzględniają zarówno aspekty ana-
lizowanych wyników, ale także bieżące obserwacje i wymogi aktualnie realizowanych projektów. 
Wprowadzenie studentów w proces realizacji projektów badawczych oraz zapoznanie ich z praktycz-
nymi uwarunkowaniami procesu powstawania dzieła rzeźbiarskiego jest niezmiernie istotnym ele-
mentem dostosowania programów do wymogów rynku, ale i oczekiwań przyszłych absolwentów. 
Pozyskanie wiedzy z zakresu teorii i warsztatu w sposób innowacyjny dla Wydziału poszerza zakres 
kompetencji studentów i pedagogów, jest inwestycją w umiejętności zapewniające możliwość po-
dejmowania najbardziej ambitnych działań w obszarze sztuki współczesnej.  

Wymiernymi efektami badań i namysłu jest m.in. utworzenie Zakładu Technik Prezentacji i Kreacji 
Cyfrowej a w jego łonie Pracowni Rzeźby Cyfrowej. Koncept taki tworzy zręby zarówno do budowania 
kompetencji artystyczno-badawczych studentów i pedagogów w tym obszarze, (projektowanie i rea-
lizacje dzieł w przestrzeni wirtualnej, projektowanie 3D, technologii skanowania 3D w procesie twór-
czym i utrwalanie za pomocą technologii druku 3D. Inicjowane dotąd oraz aktualnie prowadzone 
tematy badawcze z założenia są konstruowane tak, aby swój aktywnie uczestniczyli w nich studenci i 
doktoranci. Proces taki jest niezbędny, aby przyszły absolwent Wydziału nabył koniecznych kompe-
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tencji nie tylko wykonawczych, ale także świadomości, wiedzy i kompetencji badawczych w złożonym 
procesie kreacji artystycznej. (Załącznik nr 1_6 Zestawienie najważniejszych osiągnięć). 

Współcześnie rozumiane kształcenie i budowanie kompetencji zawodowo-społecznych oparte jest na 
konsekwentnie podejmowanej współpracy z partnerami zewnętrznymi. Wydział rozumiejąc wymogi 
współczesności realizuje szereg umów partnerskich z instytucjami kultury, uczelniami, ośrodkami 
badawczymi, jednostkami samorządowymi i podmiotami gospodarczymi w celu wspierania procesu 
kształcenia i aktywności artystyczno-wystawienniczej i publikacyjnej. Działania takie w naszym 
przekonaniu mają zapewnić zarówno doskonalenie narzędzi naukowo-dydaktycznych oraz aktywnie 
wspierać nabywanie kompetencji społecznych na rynku pracy i planowaniu kariery zawodowej 
przyszłych absolwentów. Należy tu przede wszystkim wymienić bardzo ożywione w ostatnich latach  
relacje m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Konsorcjum Stali S.A., Instytutem Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie - Podgórzu, Międzynarodowymi 
Tagami Poznańskimi i innymi. (szczegółowy wykaz  - kryterium 6) 

Współpraca z partnerami o różnym profilu misji i działalności jest dla Wydziału szczególnie cenna i 
wymierna. Przede wszystkim stwarza możliwość nawiązania realnych relacji pomiędzy studentem 
jako przyszłym twórcą a partnerem środowiska odbiorców, nabywców czy kooperantów. Uczy 
współpracy i nawiązywania relacji o charakterze warsztatowo-kreacyjnym a zarazem wskazuje 
rzeczywiste uwarunkowania technologiczno-środowiskowe czy prawne, które uwiarygadniają nabytą 
wiedzę i kompetencje społeczne. W naszym rozumieniu jest to niezwykle istotny element kształcenia, 
pozwalający w przygotowywanych zadaniach artystyczno-badawczych, często realizowanych poza 
siedzibą Wydziału przy użyciu środków i zaplecza partnerów, realizować zamierzenia wyraźnie 
przekraczające możliwości pracy stacjonarnej w macierzystych obiektach. Realny wpływ na efekty 
dydaktyczne i osiągane rezultaty artystyczne były dotąd wielokrotnie prezentowane publicznie na 
wystawach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach branżowych. Jednym z wielu bardzo 
owocnych przykładów jest trójstronna współpraca pomiędzy Wydziałem a Centrum Rzeźby Polskiej w 
Orońsku i Akademią Górniczo-Hutniczą, której efektem jest m.in. tworzony od wielu lat park rzeźby 
plenerowej na terenie kampusu AGH. Wzmacnia to także niebywale aktywność intelektualno-
badawcza, wykłady z udziałem partnerów zewnętrznych (UJ, AGH, Politechnika Krakowska, CRP 
Orońsko, ASP Gdańsk itd.) 

Realizacji tak zarysowanych celów służy także inicjowanie i stałe wsparcie aktywności warsztatowo-
plenerowej oraz sympozjalnej i konkursowej skierowanej do studentów oraz kadry naukowo-
dydaktycznej. Poszerzone zostają w ten sposób warunki do rozwoju oczekiwanych postaw 
zaangażowania i współpracy, kreatywności i interdyscyplinarnego rozumienia procesu twórczego a 
także stałe wzmacnianie indywidualności przy poszanowaniu zasad partnerstwa. 

Stały kontakt, również poprzez silne powiązania kontaktów kadry dydaktycznej, pozwalają na bieżącą 
analizę zarówno potrzeb i oczekiwań studentów jak i zmieniających się  (w ostnic latach dość 
gwałtownie) oczekiwań rynku pracy i obszarów aktywności przyszłych absolwentów. Prowadzony 
wewnętrzny monitoring, wsłuchiwanie się w głosy studentów oraz opinie i sygnały płynące od 
partnerów, jest motywatorem elastycznego budowania programu i ciagłego udoskonalania. 
Przykładem może być wyżej przytaczany przykład zmian programowych w ostatnich latach (2019-
2021). 

Sylwetka absolwenta wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i jest zgodna z misją oraz strategią 
kształcenia Uczelni i Wydziału Rzeźby. Absolwent potrafi realizować w swojej samodzielnej 
twórczości, świadomie ukształtowane, autonomiczne i niezależne poglądy artystyczne. Rozumie spo-
łeczną rolę artysty przy współtworzeniu przyszłości polskiej kultury i jej materialnego świadectwa. 
Osiąga niezbędny wymagany poziom wiedzy i umiejętności manualnych, warsztatowo-technicznych, 
technologicznych i cyfrowych oraz zasób wiedzy teoretycznej i artystycznej świadomości, pozwalający 
swobodnie realizować samodzielna aktywność twórczą. Potrafi w sposób efektywny wykorzystać 
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zdobytą wiedzę, zdolność twórczego myślenia, wyobraźnię i intuicję w pracy artystyczno-zawodowej. 
Posiada również wiedzę ogólną w zakresie filozofii, etyki, estetyki oraz psychologii społecznej, socjo-
logii i antropologii oraz praw autorskich, regulacji prawnych dotyczących przestrzeni publicznej. Łączy 
świadomość artysty i humanisty, rozumiejącego wartość autonomicznego dzieła sztuki w procesie 
zachowywania ciągłości kulturowej i cywilizacyjnej, łącząc w sobie wszelkie aspekty kreacji przestrze-
ni artystycznej z twórczą wrażliwością przekazu. Absolwent dba o stały rozwój i doskonalenie nieza-
leżnego myślenia, krytycznego myślenia i formułowania niezależnych opinii. Posiada umiejętności 
pracy w zespołach realizacyjnych i projektowych w zakresie artystycznym i logistycznym. Posiada 
wiedzę umożliwiającą kreowanie, budowanie i inicjowanie zdarzeń wpływających na kształtowanie 
przestrzeni publicznej we współpracy z instytucjami jak również samodzielnie.  

Absolwent Wydziału Rzeźby może podjąć pracę w; 

- organizacjach samorządowych, muzeach, galeriach; 

- instytucjach promocji i upowszechniania kultury; 

- zespołach projektowych, architektonicznych oraz konserwatorskich; 

- w szkolnictwie po otrzymaniu odpowiednich kwalifikacji i specjalności; 

- oraz jako samodzielny, niezależny artysta. 

(Załącznik nr 1_7 Sylwetka Absolwenta) 

Wyróżniającą cechą założonej koncepcji kształcenia jest mocno zróżnicowany profil pracowni funk-
cjonujących w ramach struktury Wydziału, oferujących możliwość samodzielnego wyboru i kształto-
wania indywidualnego kształtowania drogi rozwoju. Otwarcie na nowej idei poszanowanie autonomii 
decyzji rozwija także paleta pracowni i przedmiotów możliwych do wyboru z oferty innych wydzia-
łów. Stwarza to niezwykle cenną przestrzeń indywidualizacji w procesie kształtowania światopoglądu 
twórczego a zarazem zrównoważonego rozwoju pomiędzy obszarem dyscypliny rzeźby, wiedzą hu-
manistyczną a innymi obszarami aktywności artystycznej. Takie otwarcie na poszerzanie możliwości 
nabywania kompetencji artystyczno-warsztatowych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i predys-
pozycjami, uświadamia studentom istotę współczesnej roli artysty, wolności wyborów oraz odpowie-
dzialności za dokonane decyzje. Po rocznym okresie kształcenia, gdzie student buduje podstawowe 
umiejętności i kompetencje w obszarze warsztatu i języka rzeźby, otrzymuje możliwość szerokiego 
doboru zajęć, których celem jest zarówno wzmocnienie umiejętności, języka rzeźby i doskonalenia 
warsztatu w wielu jego odmianach a także ukierunkowania swoich poszukiwań artystycznych w takie 
obszary, które odpowiadać będą jego potencjałowi artystycznemu, osobowościowemu i przejawianej 
wrażliwości. Udoskonalana oferta programowa, poszerzająca obszary doświadczenia rozlokowanego 
pomiędzy współcześnie rozumianą tradycją, osiągnięciami awangardy a możliwościami kreacji opar-
tej na zdobyczach technologii i inżynierii, to bez wątpienia te aspekty szczególne. Wspiera to niewąt-
pliwie autorski i zindywidualizowany program poszczególnych pracowni, wykorzystujący sprawdzoną 
formę dydaktyki opartej na relacji mistrz-uczeń, doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry dy-
daktycznej o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalnych sylwetkach twórczych. Aktywność artystyczna i 
osiągnięcia studentów oraz sukcesy kadry naukowo-dydaktycznej są wzajemnie dopełniającą się siłą 
wzmacniającą tożsamość Wydziału i całej Uczelni. Niezwykle istotnym wyróżnikiem jest także rozbu-
dowana i efektywna współpraca z partnerami zewnętrznymi, dająca możliwość pogłębionego rozwo-
ju kompetencji, aktywności poza murami Uczelni. ASP oraz Wydział jest licznie odwiedzany przez 
studentów zagranicznych, co niewątpliwie stanowi dowód zainteresowania ofertą programową jed-
nostki. 

(załącznik nr 1_8 Wybrane osiągnięcia).  

Na kierunku Rzeźba wyodrębniono 6 kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejęt-
ności i kompetencji społecznych.   
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Weryfikacja osiągnięć zakładanych efektów kształcenia odbywa się na każdym etapie procesu dydak-
tycznego poprzez ustalone i sprawdzone formy, takie jak: korekty i konsultacje bieżące prac, przeglą-
dy wewnętrzne w pracowni/katedrze, omówienia i zaliczenia, wydziałowe przeglądy semestralne i 
końcoworoczne.  Nadrzędnym założeniem i intencją koncepcji programu jednolitych studiów magi-
sterskich jest dostosowanie kierunkowych efektów uczenia się, aby pozwoliły skutecznie przygoto-
wać absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy twórczej i zawodowej w zakresie kreacyjnym, decy-
zyjnym, kontynuacji studiów na poziomie Szkoły Doktorskiej w obszarze sztuki oraz umożliwiły roz-
szerzenie, pogłębienie i specjalistyczne ukierunkowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianą 
rzeźbą i działaniami przestrzennymi. 

 

Tab. 1.1 Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się: 

Lp. 
Wybrane kierunkowe efekty 

uczenia się 
Związek z koncepcją, pozio-
mem oraz profilem studiów 

Związek z aktualną wiedzą 
w zakresie dyscypliny sztuki 

plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

1 

Posiada wiedzę dotyczącą wza-
jemnych relacji zachodzących 
pomiędzy teoretycznymi i prak-
tycznymi aspektami twórczości 
artystycznej i potrafi ją konstruk-
tywnie wykorzystać dla optymali-
zacji swoich dokonań w dziedzinie 
sztuki. K_W05 

Osiąga niezbędny wymagany 
poziom wiedzy i umiejętności 
warsztatowo-technicznych 
oraz zasób wiedzy teoretycz-
nej i artystycznej świadomo-
ści, pozwalający swobodnie i 
skutecznie realizować samo-
dzielną aktywność twórczą 

Zdobyte umiejętności potrafi 
stosować we własnej praktyce 
twórczej i wykorzystywać  
w niezależnej obserwacji  
i badaniu wybranych, interesu-
jących aspektów rzeczywistości. 

2 

Umie tworzyć oryginalne pod 
względem ideowym, formalnym i 
stylistycznym prace rzeźbiarskie, 
rysunkowe oraz projektowe, bazu-
jąc na przyswojonej wiedzy o 
metodach i strategiach twórczych 
obecnych w sztuce dawnej i 
współczesnej. K_W06 

Posiada ugruntowaną świa-
domość autonomii twórczej, 
osobistych predyspozycji oraz 
zna sposoby ich uzewnętrz-
nienia w procesie kreacji 
rzeźbiarskiej. 

Posiada szeroki zakres wiedzy  
i umiejętności dotyczących 
teorii i praktyki działań arty-
stycznych w obszarze rzeźby i 
zjawisk przestrzennych w kon-
tekście architektury  
i urbanistyki. Jest świadomy 
ogólnych i szczegółowych zasad 
rządzących procesem powsta-
wania dzieła sztuki, wiedzy na 
temat jego struktury oraz me-
chanizmów percepcji, a także 
funkcji społecznej  
i kulturowej sztuki. 

3 

Zna metodologię procesu twór-
czego właściwego rzeźbie. Posiada 
umiejętność sprawnego samo-
dzielnego organizowania tego 
procesu uwzględniając podsta-
wowe jego etapy: koncepcyjny, 
eksperymentalny, projektowy i 
realizacyjny. K_U01 

Posiada profesjonalne kwali-
fikacje gwarantujące wyko-
nywanie plastycznych zleceń 
rzeźbiarskich lub architekto-
niczno-rzeźbiarskich 

Postawa kreatywna i duże do-
świadczenie praktyczne daje 

możliwość zatrudnienia  
w zawodach wymagających 
kwalifikacji rzeźbiarskich  
w obszarze innych specjaliza-
cji. 
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4 

Jest zdolny do pracy zespoło-
wej. Posiada umiejętności 
współdziałania z innymi arty-
stami w ramach wspólnych 
projektów i realizacji, także o 
charakterze interdyscyplinar-
nym. Wykazuje kompetencje w 
obszarze budowania pozytyw-
nych relacji interpersonalnych. 
K_U10 

. Absolwent posiada kompe-
tencje i wiedzę niezbędną do 
podjęcia partnerskiej współ-
pracy  
w zespołach interdyscypli-
narnych, w obrębie sztuk 
plastycznych oraz architektu-
ry i urbanistyki. 

Posiada umiejętność prze-
wodzenia takim zespołom, 
reprezentowania ich w kon-
taktach zewnętrznych  
i koordynowania ich prac. 
Umiejętności te są konieczne ze 
względu na charakter zawodu, 
którego podstawą jest ciągła 
współpraca ze specjalistami 
wielu dziedzin.  

5 

Wykazuje się umiejętnością 
stosowania w praktyce metod i 
technik prezentacji w tym 
technik multimedialnych. Po-
siada umiejętność promowania 
i obrony własnych projektów 
artystycznych. Zna zasady reto-
ryki, psychotechniki, emisji 
głosu itp. niezbędne dla sku-
teczności przekazu.  

Rozumie i stosuje w praktyce 
zasady społecznego współżycia 
i obowiązujące normy etyczne 
w ramach publicznych wystą-
pień o charakterze artystycz-
nym.  

Posiada umiejętność autopro-
mocji na różnych dostępnych 
współczesnemu artyście polach 
promocji. K_U12 

Posiada wiedzę niezbędną do 
przygotowania rozbudowa-
nych prac pisemnych i wystą-
pień ustnych, dotyczących 
własnej twórczości oraz za-
gadnień szczegółowych zwią-
zanych z rzeźbą jako auto-
nomiczną dyscypliną sztuki. 

W opracowaniach pisemnych i 
wystąpieniach ustnych kieruje 
się niezależnością i swobodą 
myśli i potrafi krytycznie wyko-
rzystać różne ujęcia teoretyczne 
odwołując się do szerokiego 
zakresu opracowań źródłowych. 

6 

Rozumie potrzebę ciągłego 
pogłębiania swojego doświad-
czenia oraz doskonalenia wła-
snych narzędzi intelektualnych 
dających możliwość bezpo-
średniego wglądu w najważ-
niejsze sfery rzeczywistości 
kulturowej. K_K01 

Absolwent pielęgnuje we-
wnętrzny imperatyw nie-
zależnego myślenia, cią-
głego poszukiwania profe-
sjonalnych rozwiązań 
twórczych oraz doskona-
lenia swoich umiejętności 
w zakresie techniki i orga-
nizacji pracy 

Z odpowiedzialnością dąży 
do stałego rozwoju oraz 
identyfikowania nowych 
zjawisk i problemów w zmie-
niającym się świecie. 

 

 

 

Efekty uczenia się przyporządkowane do dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki po-
zwalają na zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności kompetencji społecznych na założonym 
poziomie. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja proce-
su nauczania i uczenia się  

Program kształcenia na kierunku Rzeźba odbywa się zgodnie z programem i planem studiów zatwier-
dzonym przez Senat ASP w Krakowie (Załącznik nr 2_1 Uchwała nr 
56/2019) Załącznik_nr_2_1_B_Uchwaa_nr_30__ws_zm_w_progr_studiw_oraz_ustalenia_progr_stud
iw_podyp oraz z Regulaminem studiów ASP w Krakowie (Załącznik_nr_2_2_Regulamin stu-
diów). Załącznik _2_2_C_Plan_studiow_na_rok_akademicki_2021_22-dla_wszystkich_naborow.pdf  
Kształcenie na kierunku Rzeźba obejmuje 5 letni okres jednolitych studiów magisterskich (10 seme-
strów). Określona planem studiów ogólna liczba godzin, wynosi 6412 godzin, o liczbie 300 punktów 
ECTS (30 punktów w semestrze). Ogólna liczba godzin jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia wynosi 4272,9 godziny, 192 p. ECTS. Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie, do których przyporządko-
wany jest kierunek studiów wynosi 3441,3 godzin, 150 ECTS.  
Program kształcenia gwarantuje studentom realizację przewidzianych dla kierunku Rzeźba efektów 
uczenia się, zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności związanych z kształceniem kierunko-
wym, wraz ze znajomością technik realizacyjnych obejmujących szero-
kie spektrum warsztatu rzeźbiarskiego. Komplementarnym elementem tych zagadnień związanych z 
praktyczną stroną zawodu jest pogłębiona wiedza z zakresu teorii pozwalająca rozumieć historyczny, 
kulturowy, społeczny, kontekst sztuk plastycznych, w szczególności rzeźby, rysunku i projektowania 
architektoniczno-rzeźbiarskiego oraz działań interdyscyplinarnych. Uwzględniając wskazane wyżej 
uwarunkowania i konieczności program kształcenia koncentruje się na ugruntowaniu kompetencji 
niezbędnych dla świadomego, twórczego i odpowiedzialnego uczestnictwa w kulturze poprzez sztu-
kę.   
Wiedza, umiejętności i kompetencje niezbędne dla wypełnienia powyższych założeń programowych 
dla kierunku Rzeźba zostały wskazane i opisane w Kierunkowych Efektach Kształcenia przyjętych 
przez Wydział Rzeźby ASP w Krakowie, Załącznik_nr_2_2_B_Rzezba_Efekty_uczenia_sie_2021_2022   
Treści programowe zawarte w programie studiów mają charakter kompleksowy i realizowane są w 
poszczególnych grupach zajęć obejmujących kursy kierunkowe, kierunkowe do wyboru w tym tech-
nologiczne, podstawowe i inne. Zgrupowane na odpowiednich poziomach zaawansowania i uporząd-
kowane według możliwości ich przyswajania i świadomego stosowania przez studentów w trakcie 
realizacji zadań przewidzianych programem na poszczególnych etapach studiów. Karty przedmiotów 
właściwe dla specyfiki pracowni uwzględniają wszystkie charakterystyki aktywności oraz liczbę go-
dzin.  
Realizacja przyjętych założeń programowych dokonuje się poprzez jednostki dydaktyczne - pracownie 
i warsztaty zgrupowane w katedrach odpowiedzialnych za kształcenie kierunkowe: Katedrze Podstaw 
Kształcenia Kierunkowego (I rok studiów, 2 semestry o charakterze propedeutycznym kierunku), Ka-
tedrze Rzeźby I, Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego, Katedrze Rysunku, Kate-
drze Rzeźby II (Pracownie technologiczne) oraz przez jednostki kształcenia podstawowego i przed-
mioty pomocnicze.   
Załącznik_nr_2_3_Struktura graf., Załącznik_nr_2_3_B_Struktura Wydziału Rzeźby_202_2022  
Treści programowe zawierają się w grupach:   
1. Przedmioty podstawowe   
2. Przedmioty kierunkowe  
3. Przedmioty kierunkowe do wyboru  
4. Inne   
Załącznik_nr_2_4_ Rzeźba_Przedmioty_wykaz_nabór_2021_22_rok  
Mając na celu wdrażanie w program kształcenia treści odpowiadających aktualnym potrze-
bom nauczania na kierunku rzeźba, WRZ wypracował ostatnimi laty szereg zmian strukturalnych i 
programowych. Utworzono w tym celu: Zakład Teorii Kształcenia Kierunkowe-
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go konsolidujący przedmioty teoretyczne z zakresu teorii i historii sztuki, filozofii, kultury oraz specja-
listyczne wykłady technologiczne, teoretyczne podstawy projektowania. Odpowiadając na zakładane 
efekty uczenia się odnośnie wiedzy o aktualnych zjawiskach w sztuce wprowadzono przedmio-
ty: Współczesne teorie i praktyki artystyczne, Wykłady monograficzne (wymiennie prowadzone przez 
zapraszanych specjalistów (przykładowa tematyka: kolor w architekturze, design, rzeźba cyfrowa, 
itp.) wprowadzono również zagadnienia pod hasłem Rynek Sztuki oraz Projekt Aplikacja dotyczący 
praktycznej i merytorycznej umiejętności przygotowania przez studentów aplikacji dla potrzeb kwali-
fikacji w konkursach, open-call. Wprowadzono również przedmiot pod na-
zwą: Specjalistyczne wykłady technologiczne zawierający nowe treści związane z rozwojem technik 
i technologii realizacyjnych.  
Dążąc do całościowego ujęcia zagadnień związanych z warsztatem cyfrowym; technik rejestracji i 
prezentacji utworzono Zakład Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej, powołano również Pracownię 
Rzeźby Cyfrowej z pełną obsadą kadrową, zapleczem technologicznym. Utworzenie tej pracowni 
jest konsekwencją wieloletnich działań WRZ na rzecz rozwoju narzędzi cyfro-
wych, wykształcenia pogłębionych umiejętności poruszania się studentów w środowisku cyfro-
wym, pozwalających obecnie ukierunkować działania w kolejne obszary badawcze.  
Dokonano również konsolidacji istniejących specjalistycznych warsztatów rzeźbiarskich: stolarskiego, 
metalu oraz technik odlewniczych w jedną grupę wspomagającą technologicznie proces dydaktyczny 
w ramach Laboratorium Technik i Technologii Rzeźbiarskich.   
Powołano również Pracownię Rzeźby w Metalu, Pracownię Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu 
Rzeźbiarskiego wyodrębniono Pracownię Małej Formy Rzeźbiarskiej i Medalier-
stwa.  Zmodyfikowano zakresy programowe zadań pod nazwą Plener.   
Na podkreślenie zasługują również wykłady, spotkania z artystami, specjalistami otwarte dla wszyst-
kich zainteresowanych problematyką (będące częścią wykładów inauguracyjnych lub inicjaty-
wą własną pedagogów jako wprowadzenie do ćwiczeń klauzurowych poszczególnych pracowni itp.  
 

Przedmioty teoretyczne. Koncepcja wzmocnienia kompetencji w zakresie wiedzy (grupa przedmio-
tów podstawowych) została zrealizowana przez otwarcie kierunku na wykładowców/specjalistów 
zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych Uczelni, a także innych uczelniach jak Uniwersy-
tet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny i inne. Zaproszono również spe-
cjalistów z zakresu prawa autorskiego, kuratorów, posiadających wysokie kompetencje i rozpoznanie 
najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących zjawisk artystycznych i potrzeb rynku sztuki. Zagadnie-
nia ujęte w programie dla poszczególnych lat pozwalają stopniować problematykę właściwą dla zało-
żeń programowych. 

Możliwość swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, technik rzeźbiarskich oraz narzędzi cy-
frowych spośród zwiększającej się liczby dostępnych dla studenta pracowni zewnętrznych są wyni-
kiem założonego przed laty systemu indywidualizacji kształcenia. Dzięki uczestnictwu w dodatkowych 
zajęciach student poszerza i różnicuje doświadczenia, świadomie planuje ścieżkę rozwoju. W tym 
celu została poszerzona grupa Pracowni wolnego wyboru. W okresie 3 semestrów, studenci realizują 
program m.in. na wydziałach: WM: II Pracownia Interdyscyplinarna, WG: Pracownia Fotografii III, WI: 
Pracownia Sztuki Animacji, WR: Liternictwo, Rzeźba cyfrowa i inne (również zewnętrznych) po przed-
łożeniu wniosku przez studenta, na podstawie porozumień z jednostkami w wymiarze 10 ECTS, ilości 
162 godzin. Grupa ta wraz z przedmiotami kierunkowymi do wyboru, w ramach jednolitej nazwy, lecz 
zróżnicowanych programów zapewnia realizacje programu wymiarze 30 % przedmiotów do wyboru.  

W programie studiów został uwzględniony również Lektorat z języka obcego (3 języki obce). Zajęcia 
realizowane są przez 5 pierwszych semestrów, w łącznym wymiarze 152 godzin, 5 ECTS. Przedmiot 
kończy się egzaminem umożliwiającym nabycie przez studenta kompetencji językowych na poziomie 
B2+. Kompetencje językowe są również wzmacniane w kontaktach ze studentami Programu Era-
smus+, poprzez udział w międzynarodowych warsztatach, sympozjach. System kształcenia zdalnego 
również wzmocnił komunikacje w języku obcym poprzez dyskusje on-line w grupach Teams. Załącz-
nik_nr_2_5_Zarządzenie_nr_80_-_organizacja_kształcenia_w_zakresie_jzykw_obcych 
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Kluczowym punktem jest Praca magisterska, w wymiarze18 punktów ECTS, ilości 780 godzin, będąca 
przedmiotem szczególnej uwagi Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespołu Oceny Jakości 
Kształcenia. Wprowadzono silne wsparcie w postaci proseminarium (1 semestr 4 roku) oraz semina-
rium dyplomowego (2 semestry) prowadzone przez dydaktyków o wyraźnie określonych zróżnicowa-
nych specjalizacjach jak Rzeźba w przestrzeni publicznej, Antropologia kultury, Współczesne zjawiska 
w sztuce, Filozofia. Tak wypracowane zasady wspierają studentów w autorskich wyborach i pozwala-
ją na wypracowanie wysokiego poziomu refleksji teoretycznej odnośnie podejmowanych w pracy 
dyplomowej zagadnień. Student ma również możliwość przedstawienia aneksu z dowolnej pracowni 
(nie podlegający ewaluacji). Załącznik_nr_2_6_Dyplomowanie  

  

Tab. 2.1 Liczba godzin dla poszczególnych form zajęć                 

  

Formy zajęć  

Liczba godzin  Procentowy udział (%) w ogólnej 
liczbie zajęć 

Nabór 
2019/20 

Nabór 
2020/21  

Nabór 
2021/22  

Nabór 
2019/20 

Nabór 
2020/21  

Nabór 
2021/22  

  wykłady 636 600 600 11 10   10,6 

  ćwiczenia 872 664 604 15 11  11  

  pracownia 3834 4344 4014 66,6 72 71 

  seminaria 60 60 60  1 1  1  

  plener 160 160 160  2,8 2,6   2,8 

 pracownie/ przedmio-
ty wolnego wyboru 

194 194 194 3,4 3,2 3,4 

  razem 5756 6022  5632 - -   - 

 

 

Metody kształcenia na kierunku Rzeźba są różnorodne, specyficzne i zorientowane na studentów, 
poprzez możliwość dużego wyboru pracowni kierunkowych, warsztatów, aktywności zewnętrznych 
co umożliwia rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i ukierunkować studenta w poszukiwaniach 
własnej drogi artystycznej i zawodowej. Praktyki w tym względzie mają kilkudziesięcioletnią tradycję  
i odnoszą się wypracowanych metod oraz stale otwierają się na nowe rozwiązania. Studenci mają 
możliwość korzystania z bazy dydaktycznej, artystycznej i naukowej, w ramach regularnego trybu 
studiów, a także korzystania z Indywidualnego Programu Kształcenia, programów: MOST, Erasmus+, 
w ramach projektów badawczych. Student ma możliwość poznania szeroko rozumianego warsztatu 
rzeźbiarskiego od tradycyjnego studium z natury, przez interdyscyplinarne działania przestrzenne, 
aktywność w przestrzeni publicznej czy wirtualnej. W grupie podstawowych metod dominują: zajęcia 
praktyczne - ćwiczenia warsztatowe, wykłady, konwersatoria, konsultacje, dyskusje w tym online. 
Wyraźnym rozszerzeniem metod kształcenia będące odpowiedzią na aktualne wymagania zawodowe 
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i rynkowe jest rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami informacyjno-komputerowymi  
w szerokim zakresie programowym 2D i 3D w ramach nowo utworzonego Zakładu Technik i Kreacji 
Cyfrowej.  

Techniki cyfrowe są trwale związane z kształceniem na kierunku Rzeźba, wykorzystywane wspoma-
gająco w szerokim zakresie projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego (wizualizacje), portfolio, 
podstawy dokumentacji foto-video). W okresie pandemii środki te zostały dodatkowo zintensyfiko-
wane i wraz z metodą zdalną skutecznie uzupełniły tradycyjne metody kształcenia.  
W tym celu w procesie kształcenia na odległość wykorzystano narzędzia należące do infrastruktury 
uczelni zgodnie z posiadanymi licencjami, tj. Office 365.  

Organizacja kształcenia na kierunku Rzeźba w systemie zdalnym uregulowana została przez: Zarzą-
dzenie Rektora ASP nr 102- Organizacja kształcenia zdalnego 2020/21 (Załącznik_nr_2_7_A), Zarzą-
dzenie Rektora ASP nr 108, Czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni (Załącznik_nr_2_7_B), Wy-
tyczne Prorektora ds. studenckich i kształcenia dotyczące organizacji kształcenia w roku akademic-
kim20202021 (Załącznik_nr_2_7_C), Zarządzenie nr 71 2021 za 1 Regulamin kształcenia na odległość 
(Załącznik_nr_2_8_A), Karta zgłoszenia zajęć online (Załącznik_nr_2_8_B). 

System zdalny w szerokim zakresie czasowym, zapewniał kontakt dydaktyków ze studentami, rów-
nież z programu Erasmus +. Dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiał 
synchroniczną i asynchroniczną interakcję w obrębie utworzonych zespołów w aplikacji Teams dla 
każdego przedmiotu w ramach indywidualnych i grupowych spotkań poprzez: konsultacje, wykłady, 
bezpośrednie wypowiedzi, udział w dyskusjach on-line. Wykorzystano zasoby dydaktyczne dostępne 
w sieci lub materiały własne kadry (przesłanie plików, odesłanie do adresów/linków, nagrań, filmów). 
Zastosowanie różnorodnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagało również proces 
rejestrowania i upublicznienia efektów pracy własnej studentów, prezentowanych w czasie przeglą-
dów oraz zapewniło ciągłość w zakresie aplikacji konkursowych, wystawienniczych. W systemie zdal-
nym odbywały się również obrony prac dyplomowych (hybrydowym). Pomimo wielu utrudnień w 
dostępności do tradycyjnego warsztatu technologicznego, zajęć praktycznych bezpośrednio w pra-
cowniach została zapewniona komunikacja i integracja grup a także ujawniły się nowe możliwości 
współpracy i realizacji zakładanych efektów kształcenia Obecnie kształcenie zdalne jest możliwe i w 
takim przypadku zobowiązuje studentów I roku odbycie szkolenia przygotowujące do kształcenia 
zdalnego. Regulaminu kształcenia zdalnego:  

https://bip.asp.krakow.pl/images/Zarzdzenie_nr_71_2021_za_1_Regulamin_ksztacenia_na_odlego.p
df .  

Praktyki. Wydział Rzeźby nie prowadzi praktyk zawodowych jako obowiązkowej formy zaliczeniowej. 
Rodzajem praktyk stanowiących integralną część programu studiów są plenery. Intensywne prace 
nad programem kształcenia przy udziale przedstawicieli studentów doprowadziły do zmodyfikowania 
dotychczasowych form plenerowych pod kątem ilości i charakteru. Program uwzględnia dwa plenery 
programowe: Plener warsztatowy dla studentów 3 roku, finansowany przez Uczelnię, pod opieką 
merytoryczną pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Rzeźby II, we własnym obiekcie plene-
rowym w Zakopanem. Plener w wymiarze 40 godzin, ECTS 1. Kolejną formą jest Plener studyjny. 
Forma ta znalazła swoje miejsce w programie po gruntownej analizie najbardziej aktualnych praktyk, 
które od dawna obejmują studentów, ich szeroką inicjatywę, zaangażowanie i znajdowały odzwier-
ciedlenie w uzyskanych kompetencjach. Dedykowany studentom 5 roku studiów pozwala wykazać się 
różnorodną aktywnością z okresu od 3 do 10 semestru, w wyniku udziału w specjalistycznych plene-
rach, warsztatach i sympozjach skupionych wokół wybranych problemów twórczych/projektowych 
oraz technologii lub technik rzeźbiarskich. Uwzględniono również szeroko rozumianą aktywność kul-
turalną jak udział w konkursach, wolontariat wydarzeń kulturalnych i inne. Plener daje możliwość 
poszerzenia doświadczenia artystycznego i projektowego związanego z inną skalą, przestrzenią oraz 
stymuluje do dalszego rozwoju twórczego. 

https://bip.asp.krakow.pl/images/Zarzdzenie_nr_71_2021_za_1_Regulamin_ksztacenia_na_odlego.pdf
https://bip.asp.krakow.pl/images/Zarzdzenie_nr_71_2021_za_1_Regulamin_ksztacenia_na_odlego.pdf
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Dodatkową formą nadobowiązkową, ale możliwą do zakwalifikowania w ramach pleneru studyjnego 
są plenery, warsztaty prowadzone są we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami zewnętrz-
nymi jak Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Konsorcjum 
Stali S.A, i inne, również uczelnie, w tym zagraniczne (Niemcy, Węgry, Czechy). Podejmowane są 
również inicjatywy współpracy z instytucjami kultury, jednostkami samorządowymi, lokalnymi jed-
nostkami (np. udział w międzywydziałowym konkursie na zagospodarowanie przestrzeni wokół bu-
dynku mieszkalnego z inicjatywy wspólnoty mieszkaniowej, którego laureatem został student Wy-
działu Rzeźby.  

Do wyróżniających cech oraz dobrych praktyk należy zaliczyć nową formą pleneru/praktyki w ra-
mach uzyskanego dofinansowania w ramach projektu NCBiR, którego celem są działania podnoszą-
ce kompetencje zawodowe, komunikacyjne, analityczne studentów/ek WRZ uczestniczących w 
edukacji na poziomie wyższym. Otwarcie na specjalistyczne sformalizowane formy warsztatów, wy-
kładów, szkoleń jest jednocześnie przygotowaniem studentów do podejmowania w kolejnych latach 
inicjatyw własnych w wparciu o wypracowaną wiedzę i współpracę z podmiotami, które odgrywają 
ważną rolę w obszarze szeroko rozumianego rynku zawodowego absolwentów kierunku rzeźba. 

Podkreślić należy, iż w okresie pandemii zrealizowano obligatoryjny w programie plener dla studen-
tów I roku studiów z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej. Efekty tych działań podlegały również 
weryfikacji metoda zdalną i potwierdziły osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. Załącz-
nik_nr_2_9_A_Terminarz plenerów 2019 r, Załącznik _nr_2_9_B_Zarzdzenie_nr_50_2021 Plenery. 

Organizacja procesu nauczania zapewnia możliwość realizowania podstawy programowej w oparciu 
o wypracowane metody i formy zajęć. Oparta na kreatywnej interakcji pedagog nauczyciel – uczeń, 
pozwala skutecznie realizować program w zakresie kształcenia artystycznego. Kadra dydaktyczna 
zarówno indywidualnie jak i wspólnie w ramach kierunku poszukuje najlepszych rozwiązań współpra-
cy ze studentami stymulując ich aktywność, zaangażowanie i wzmacniając motywację do podejmo-
wania kolejnych wyzwań artystycznych. Dydaktycy organizują plenery i wyjazdy naukowe, proponują 
wewnętrzne zindywidualizowane formy jak Konkursy Na Dzieło, cykliczne wystawy jak: Rzeźba Roku, 
Rysunek Semestru”, “Osobowość”. Otwierają się również na ponadprogramowe inicjatywy studen-
tów w tym propozycje tematów własnych i umożliwiają weryfikację efektów uczenia się w we-
wnętrznych przeglądach przy udziale grupy studentów oraz na przeglądach wydziałowych semestral-
nych i końcoworocznych. Prowadzący zapewniają dobrą organizację procesu dydaktycznego zapew-
niając właściwy przekaz informacji i liczebność grup studenckich w różnych godzinach i dniach tygo-
dnia. Dla zapewnia indywidualnego kontaktu dydaktyków ze studentami RW uchwaliła limit przyj-
mowanych studentów do pracowni na poziomie od 6-23 studentów. Został wdrożony moduł ‘kursy 
do wyboru’ w systemie Akademus pozwalający studentom dokonać zapisu do pracowni/na przed-
mioty do wyboru, wybierając tym samym sposób realizacji studiowanego przedmiotu. Studenci i pra-
cownicy mają możliwość korzystania z pracowni codziennie od 7.00 do 21.00, również poza godzina-
mi zajęć zgodnie z regulaminem Załącznik_nr_2_10_A_Regulamin - dostęp do pomieszczeń_WRZ, 
Załącznik_nr_2_10_B_Korzystanie_z_pracowni_English_2020. W okresie pandemii harmonogram 
zajęć został zmodyfikowany uwzględniając zarządzenie władz Uczelni odnośnie dopuszczalnej liczby 
studentów w pracowniach. Określono liczbę osób i czas korzystania z pracowni. 

Należy podkreślić, iż znaczna aktywność kadry dydaktycznej w pracach badawczych i organizacji wy-
darzeń o charakterze wystawienniczo-popularyzatorskim przekłada się na kolejne inicjatywy studen-
tów. Kierunek rejestruje zwiększającą się liczbę deklarowanych przez studentów udziałów w wysta-
wach, konkursach, projektach. Istotnym czynnikiem są wyjazdy naukowo-edukacyjne kadry dydak-
tycznej wraz ze studentami: m.in. wystawa rzeźby Eduardo Chilidy, Wrocław, 2016, wyjazd do Carrary 
w ramach projektu NCBR (projekt zatwierdzony). Tworzą one zachętę do indywidualnych podróży 
naukowo-artystycznych, które z czasem dopełniają ścieżkę rozwoju studenta oraz przekładają się na 
wzbogacenie jego propozycji artystycznych w procesie kształcenia. 
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Wszystkie dane o ofercie programowej, konkursach, wystawach oraz informacje związane z organiza-
cją toku studiów publikowane są na wydziałowej stronie internetowej https://rzezba.asp.krakow.pl. 

Wydział Rzeźby jest przygotowany na wsparcie studentów niepełnosprawnych. Poza zapewnieniem 
technicznych możliwości poruszania się w budynkach wydziału (windy, toalety na każdym piętrze) 
zapewnia różnorodne ułatwienia w procesie kształcenia jak np. dostępność do cyfrowych zbiorów 
biblioteki ASP i innych systemów. Realizacja toku studiów w przypadku osób niepełnosprawnych jest 
dodatkowo ujęta w regulaminie studiów i stwarza możliwość korzystania z następujących regulacji:  
a) odbywania studiów według indywidualnego programu kształcenia i indywidualnego planu studiów; 
b) rozłożenia programu zajęć; c) zmiany form zajęć i egzaminów; wydłużenia sesji egzaminacyjnej. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zali-
czanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Rekrutacja 

Zasady dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej ASP w zakładce 
https://www.asp.kra-kow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/informacje-dla-kandydatow oraz w zakład-
ce https://www.asp.kra-kow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-rzezby. Dokumentem nadrzęd-
nym jest Regulamin Studiów. 

Wymagania w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności: 

- orientacja podstawowa w pojęciach i systematyce sztuk wizualnych/ plastycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem rzeźby i działań przestrzennych. 

- podstawowa wiedza z zakresu historii i aktualnych zjawisk w sztuce ze szczególnym uwzględnieniem 
rzeźby i pokrewnych języków sztuki 

- podstawowe umiejętności w zakresie technik i technologii typowych dla sztuk plastycznych w tym 
szczególnie dla warsztatu rzeźbiarskiego, 

- podstawowe umiejętności w zakresie operowania narzędziami cyfrowymi w tym rejestracji doku-
mentacji foto/video 

- kompetencje intelektualne i społeczne niezbędne do uczestniczenia w procesie dydaktycznym na 

poziome wyższych studiów artystycznych. 

Warunki przyjęcia na studia: 

- świadectwo dojrzałości, 

- pozytywny wynik egzaminu wstępnego. 

Procedura rekrutacyjna 

1. rejestracja kandydatów (on line) 

2. egzamin praktyczny rzeźba, kompozycja, rysunek 

3. rozmowa kwalifikacyjna - prezentacja portfolio/teczka 

W wyniku zaistnienia sytuacji pandemicznej wydział w latach 2020/21 i 2021/22 przyjął zdalną meto-
dę rekrutacji z wykorzystaniem platformy TEAMS. 

Zachowano przy tym wszystkie rygory oraz wymagania jakościowe i proceduralne. 

W celu pozyskania potencjalnych kandydatów oraz w celach promocyjnych wydział organizuje kon-
sultacje oraz warsztaty kierunkowe. 

https://rzezba.asp.krakow.pl/
https://www.asp.kra-kow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/informacje-dla-kandydatow
https://www.asp.kra-kow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-rzezby
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Konsultacje i warsztaty prowadzą uznani artyści pedagodzy z długoletnim doświadczeniem dydak-
tycznym. 

Tab.3.1. Limity przyjęć i ilości kandydatów na jednolite studia magisterskie w latach 2015/21 

Rok akademicki 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Rejestracja w 
systemie on-line 

30 31 22 24+9 13+6 19 23+1 

Przystępujących 
do egzaminu 

28 29 22 18+5 13+5 18 23+9 

Ilość osób przy-
jętych 

22 19 19 19 14 16 17 

Limit miejsc 22 22 22 20 20 18 17 

 

  

W latach 2018/19, 2019/20 i 2021/22 z powodu obniżenia ilości kandydatów przeprowadzono nabór 
dodatkowy w wyniku, którego zostały wypełnione ramowe limity przyjęć. 

Na studia na kierunku Rzeźba mogą ubiegać się laureaci ogólnopolskich konkursów plastycznych CEA 
i olimpiad artystycznych na zasadach określonych przez MKiDN oraz regulamin rekrutacyjny ASP w 
Krakowie. Na podstawie przyjętych przepisów i procedur potwierdzania efektów uczenia się w proce-
sie kształcenia mogą uczestniczyć osoby z wiedzą i kompetencjami nabytymi poza systemem studiów 
oraz innej uczelni, w tym zagranicznej. 

Załącznik nr 3 _1 Uchwała Senatu nr 54/2019. 

załącznik nr 3_2_ Uchwała Senatu nr 27/2020 

załącznik nr 3_3 Uchwała Senatu nr 17/2018 

załącznik nr 3_4 Uchwała Senatu nr 43/2019 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 
kształcenia 

System oceny nakierowany jest na promowanie indywidualności artystycznych prezentujących wyso-
ki poziom kreatywności, refleksji teoretycznej, biegłości warsztatowej oraz umiejętności prezentacji 
własnej twórczości. Obejmuje ocenę zaliczeniowych i egzaminacyjnych prac artystycznych oraz opra-
cowań projektowych i teoretycznych a także innych aktywności objętych programem studiów. Pod-
stawową procedurą weryfikacyjną są przeglądy mające dla studentów status zaliczenia/egzaminu. 

Przegląd pracowni zadaniowy/semestralny, 

Ma on charakter konwersatoryjny, polega na analizie wraz ze studentem wyników ćwiczeń, zadań i 
projektów realizowanych w danym semestrze. 

Wartością dodaną jest pobudzenie studenta do analizy krytycznej własnych dokonań oraz wymiana 
doświadczeń i opinii między studentami o różnym poziomie zaawansowania (roczniki od II do V roku 
studiów). Stanowi to wartościowy element stymulujący intelektualny i artystyczny rozwój studenta. 

Przegląd katedralny semestralny 
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Przegląd jest procedurą kolegialną. Uczestniczą w niej dziekan, prodziekan, kierownik katedry, kie-
rownicy pracowni i innych jednostek wchodzących w skład katedry oraz przedstawiciele studentów. 
Przegląd prowadzi kierownik katedry. Przegląd daje bieżący wgląd w dydaktyczne i inne zadania sta-
tutowe katedry. 

Kierownicy poszczególnych jednostek składają szczegółowe sprawozdanie z przebiegu procesu dy-
daktycznego koncentrując się na omówieniu prac poszczególnych studentów z punktu widzenia po-
czynionych postępów oraz problemów z ich osiąganiem. 

Integralnym elementem przeglądu jest otwarta dyskusja, w ramach której diagnozuje się bieżący stan 
oraz formułuje wnioski i opinie odnośnie ewentualnych zmian i korekt stosowanych form i metod 
działania. 

Przegląd katedralny tak w fazie prezentacyjnej jak i dyskusyjnej jest protokołowany. Zapisy protokołu 
są podstawą do działań korekcyjnych, aktualizacyjnych lub naprawczych. 

Przegląd wydziałowy, końcoworoczny 

Jest najważniejszym z punktu widzenia oceny jakości kształcenia oraz osiąganych efektów kierunko-
wych. Forum prezentacji jest wystawa końcoworoczna skupiająca efekty pracy studentów we wszyst-
kich ogniwach kształcenia artystycznego w ciągu całego roku akademickiego. Przegląd prowadzi dzie-
kan, uczestniczą wszyscy pracownicy naukowo dydaktyczni i dydaktyczni wydziału oraz przedstawi-
ciele studentów. 

Celem nadrzędnym jest ogląd efektów uczenia się studenta w ujęciu całościowym, obejmującym 
wszystkie przewidziane programem dla danego roku studiów pola doświadczenia, wiedzy i umiejęt-
ności zapisanych w kierunkowych efektach kształcenia. Ocenie poddaje się jakość zrealizowanych 
prac - ćwiczeń, zadań i projektów. W ocenie stosuje się obiektywne, profesjonalne kryteria, uwzględ-
niając etap studiów i poziom zaawansowania studentów a także jakość uczestnictwa w procesie 
kształcenia, m.in. frekwencję, aktywność, terminowe składanie prac i projektów semestralnych, itp. 
Zauważane są też inne formy działalności pozostające w związku ze studiami, jak np. działalność w 
kołach naukowych, uczestnictwo w konkursach, przeglądach, wystawach, sympozjach, itp. Za wybit-
ne osiągnięcie w semestrze/roku akademickim student może otrzymać wyróżnienie/pochwałę z wpi-
sem do indeksu. Wyróżnione prace/projekty prezentowane są w ramach cyklicznych pokazów pod 
nazwą odpowiednio: rzeźba, rysunek, projekt semestru. 

W trakcie przeglądu prowadzona jest otwarta dyskusja. Całość przeglądu jest protokołowana. Zapisy 
protokołu stanowią materiał do analizy przez Radę Wydziału. 

Z powodu zaistnienia sytuacji pandemicznej uniemożliwiającej bezpośrednią formę przeglądów Wy-
dział przygotował i wdrożył procedurę zdalną przeglądów z wykorzystaniem Platformy TEAMS. 

Ocenie poddano efekty pracy studentów udokumentowane w formie foto/video z bezpośrednim 
komentarzem prowadzących pedagogów. Zachowano wszystkie rygory przewidziane procedurą 
standardową. 

Decyzją rady wydziału od roku 2021/22 wprowadzono etapowy przegląd dla studentów po V seme-
strze studiów, którego celem jest bilans i ocena efektów osiągniętych do połowy toku kształcenia. 
Przegląd ma formę autoprezentacji opartej o własny wybór osiągnięć uznanych za najbardziej warto-
ściowe i reprezentatywne dla autora. Celem prezentacji jest próba oceny krytycznej własnych doko-
nań, stworzenie okazji zdiagnozowania niedostatków, ale i przewag konkurencyjnych. Jest punktem 
wyjścia do bardziej zaawansowanych działań artystycznych/ badawczych. 

(Załącznik nr 3_5 Uchwała Rady wydziału z dnia 23 września 2021 r.) 

Podstawą uzyskania zaliczenia semestru jest zrealizowanie przewidzianych programem na dany se-
mestr/rok studiów. Podstawowe zasady zaliczeń oraz skala ocen określone zostały w regulaminie 
studiów oraz w sylabusach/kartach przedmiotów, z którymi student zapoznaje się na początku seme-
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stru. Ocena plenerów dokonywana jest na podstawie sprawozdań opiekuna, opinii interesariuszy 
wewnętrznych / zewnętrznych oraz analizy dokumentacji fotograficznej wykonanych prac. W planie 
studiów III roku określony został plener programowy obowiązków, do którego stosuje się zasady wg 
stosownego zarządzenia Rektora. (Załącznik nr 3_6_a Zarządzenie nr 76 oraz załącznik nr 3_6_B Re-
gulamin plenerów). Student na V roku studiów ma obowiązek podsumować plener studyjny, który 
obejmuje podsumowanie aktywności plenerowej, warsztatowej i sympozjalnej, a także własne formy 
wyboru współpracy z instytucjami kultury itp. Aktywność taka reguluje Uchwała Rady Wydziału z dn. 
23 września 2021 r. (Załącznik nr 3_6_C). 

Ukończenie studiów, dyplom magisterski 

Warunki i tryb przeprowadzania dyplomowania określa Regulamin studiów. 

Wymogi formalne wobec pracy magisterskiej oraz proces dyplomowania reguluje odnośny Regula-
min Wydziałowy. 

Załącznik nr 3_ 7 Praca magisterska. Wymogi formalne oraz opis procesu dyplomowania. (Regulamin 
wewnętrzny- wydziałowy) 

Poziom spełnienia opisanych regulaminami wymagań formalnych i merytorycznych obydwu elemen-
tów pracy dyplomowej stanowi podstawę kryteriów stosowanych do jej ceny. 

Przy ocenianiu egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 21 ust. 2. Regulaminu 
studiów. Regulamin określa też wymagania dotyczące oceny z wyróżnieniem. Za wybitne prace dy-
plomowe przyznaje się także: Medal Rektora ASP, raz Medal im. Jerzego Bandury, ustanowiony decy-
zją Rady wydziału. Kryteria i zasady przyznawania medali precyzują odpowiednie regulaminy. 

Prace magisterskie są umieszczane w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Prace 
dyplomowe są prezentowane w przestrzeniach ekspozycyjnych ASP, m.in. Galeria R, Galeria promo-
cyjna ASP oraz w innych przestrzeniach wystawowych Krakowa i regionu. Corocznie wybrane prace 
uczestniczą w ogólnopolskiej wystawie/konkursie najlepszych dyplomów w Gdańsku oraz innych 
przeglądach i konkursach. Wiele z nich uzyskuje prestiżowe nagrody i wyróżnienia. 

W wyniku zaistnienia sytuacji pandemicznej wydział w latach 2020/21 i 2021/22 przyjął zdalną lub 
hybrydową metodę przeprowadzania obron prac dyplomowych. Zachowano przy tym wszystkie rygo-
ry oraz wymagania jakościowe i proceduralne. 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Kadrę akademicką Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych tworzą nauczyciele akade-
miccy o odpowiednich i wysokich kwalifikacjach zawodowych, kompetencjach merytorycznych oraz 
dydaktyczno - metodycznych. Stanowi ją operatywny zespół pracowników, stale zwiększający swoje 
kompetencje poprzez rozwój i doskonalenie kwalifikacji, a tym samym warsztatu, wiedzy, osobowo-
ści zawodowej. Z poczuciem odpowiedzialności poszukujemy nowych wyzwań w pracy dydaktycznej, 
czego efektem jest uzyskiwanie poszczególnych stopni rozwoju zawodowego oraz szczebli nauko-
wych. Współdziałanie w wydziałowym zespole wpływa decydująco na jakość i efektywność w pracy 
dydaktycznej i organizacyjnej całego wydziału. 

Na Wydziale Rzeźby zatrudnionych na etatach jest 38 pracowników, w tym: 35 nauczycieli akademic-
kich, 1 instruktor i 2 pracowników technicznych (Załącznik nr 4_1 Wykaz pracowników etatowych na 
WR). Poniżej przedstawiona jest tabela ukazująca strukturę zatrudnienia nauczycieli akademickich 
WR w obecnym roku akademickim. 
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Tabela 4.1. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 

Tytuł lub stopień naukowy / stanowisko Liczba nauczycieli akademickich 

Profesor  5 

Profesor uczelni 6 

Doktor habilitowany  0 

Doktor 12 

Magister 13 

Razem 36 

 

Liczebność pracowników kadry, obsada na poszczególnych stanowiskach jest współmierna i dopaso-
wana do liczebności studentów, umożliwia sprawne działanie oraz prawidłowy przebieg procesu ich 
kształcenia. Program nauczania jest stale wzbogacany o nowe możliwości, uzupełniające kompeten-
cje studentów. Oferta programowa WR została w ostatnich latach rozszerzona o uzupełniające 
przedmioty, powołano też nowe pracownie. W 2021 roku, w odpowiedzi na zmieniające się trendy 
rynkowe i artystyczne, powstał Zakład technik prezentacji i kreacji cyfrowej, który stanowi blok 
przedmiotowy zajmujący się szeroko pojętymi mediami cyfrowymi. Do ich poprowadzenia zatrudnio-
no młodych, wykwalifikowanych wykładowców, o dużych umiejętnościach technologicznych. Dodat-
kowo, w wyniku odejścia kilku profesorów WR na emeryturę nastąpiła wymiana pokoleniowa. (Za-
łącznik nr 4_2 Wykaz profesorów emerytowanych od ostatniej oceny). Opisane zmiany dydaktyczne i 
kadrowe wpłynęły znacząco na proces rotacji i reorganizację struktury zatrudnienia na wydziale. 

W wyniku konkursów na stanowiska asystentów wyłonieni zostali nowi pracownicy. Procedura pod-
czas obsady prowadzących do poszczególnych pracowni także przebiega w drodze konkursu, na zasa-
dach uregulowanych w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a w szczegól-
ności o znajdujący się tam Załącznik nr 3 - Zasady przeprowadzania konkursów i awansowania nau-
czycieli akademickich. W toku oceny konkursowej sprawdzane są kompetencje profesjonalne przypi-
sane do danego stanowiska, predyspozycje i zainteresowania pracowników naukowych chętnych do 
prowadzenia określonej pracowni z uwzględnieniem jej charakteru. Dodatkowo do oceny kandyda-
tów na stanowisko prowadzącego pracownię, wymagane są propozycje autorskiego programu nau-
czania. W okresie objętym oceną wśród kadry WR przeprowadzono: 6 przewodów doktorskich, zaś 7 
jest w toku realizacji, zakończono 4 przewody habilitacyjne i 3 procedury nadania tytułu profesora 
tytularnego. Poniższa tabela przedstawia rozwój kadry dydaktycznej WR w latach 2014-2021. Szcze-
gółowe informacje w Załącznik nr 4_3 Awanse naukowe kadry dydaktycznej Wydziału Rzeźby. 

  

Tabela 4.2. Rozwój kadry dydaktycznej na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 
latach 2014-2021 

  

  Doktoraty Habilitacje Profesury tytularne 

2014   1   
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2015       

2016 3 1   

2017   2   

2018 2     

2019 1   1 

2020     1 

2021 7 (w toku realizacji)   1 

 

  

Wszyscy nauczyciele akademiccy WR posiadają dorobek artystyczny zgodny z dziedziną sztuki/ sztuki 
plastyczne i konserwacja dzieł sztuki/ sztuki piękne. Każdy z zatrudnionych pedagogów WR jest zobli-
gowany do raportowania swojego dorobku. Procedurę zbierania informacji na temat dokonań nau-
kowych i twórczych pracowników reguluje zarządzenie Rektora 68/2020 w sprawie ewidencji, prze-
twarzania i upowszechniania danych o odrobku naukowym pracowników Akademii Sztuk Pięknych 
im. J. Matejki w Krakowie. Uczelnianą bazą danych, do której zbierane są informacje, na potrzeby 
cyklicznej ewaluacji jakości działalności naukowej, jest system Akademus. W uczelnianej bazie danych 
gromadzone są także pozostałe informacje m.in. o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych. 
Dane zawarte w uczelnianej bazie danych mogą być wykorzystywane również do innych niż ocena 
jakości działalności naukowej celów, na przykład do oceny nauczycieli akademickich. Za centralne 
bazy danych uznaje się Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, 
zwany dalej “systemem POL-on", a także jego podsystem tj. Polską Bibliografię Naukową, zwaną dalej 
“systemem PBN”.  

Dokonania naukowe i artystyczne kadry świadczą o bardzo wysokich kompetencjach zawodowych. 
Potwierdzeniem jest wykaz osiągnięć poszczególnych pracowników, zawarty w kartach imiennych 
(Załącznik nr 4_4 Charakterystyka nauczycieli akademickich). Twórczość artystów WR była prezento-
wana na licznych wystawach w prestiżowych ośrodkach o uznanej renomie na arenie sztuki, w tym 
zagranicznych, tj.: Arte Laguna Prize w Wenecji (Włochy), Museo de las Esculturas Urbanos del Mun-
do w Resistencii (Argentyna), Cultuur Haven Veghel (Holandia), Project Hall WERFT 77 w Dusseldorfie 
(Niemcy), MEAM- European Museum of Modern Art w Barcelonie (Hiszpania) czy Canadian Museum 
of Nature w Ottawie (Kanada), i wielu innych. Pracownicy wydziału są laureatami konkursów rzeź-
biarsko-architektonicznych na opracowanie koncepcji pomników w Lublinie, Warszawie czy Katowi-
cach, a także otrzymali nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, min.: International 
Sculpture Biennale w Argentynie czy Art Competition - Young Lynxes & Carte Blanche Prize (Czechy) 
(Załącznik nr 4_5 Wykaz wybranych dokonań naukowych / artystycznych nauczycieli akademickich). 
Doświadczenie, dokonania i sukcesy artystyczne, twórcze zaangażowanie i charyzma każdego wykła-
dowcy w praktyce zawodowej poza uczelnią, przekładają się bezpośrednio na charakter pracy dydak-
tycznej na uczelni. Wzbogacają ścieżkę edukacyjną studentów o nowe treści nauczania oraz wzmac-
niają ich motywację, pasję i aktywność. Dorobek dydaktyki ogólnej na Wydziale Rzeźby wzbogacany 
jest o czynny udział kadry dydaktycznej w konferencjach, wykładach, warsztatach, plenerach arty-
stycznych i studenckich w kraju i za granicą. Warto wymienić, min.: poprowadzenie „Tygodnia Rzeź-
by” na Uniwersytecie Guadalajara w Meksyku, warsztatów interdyscyplinarnych w Trier (Niemcy), 
warsztatów rysunku w Imatra (Finlandia), sympozjum rzeźby w CRP w Orońsku, warsztatów rzeźby w 
stali w Tihany (Węgry). Więcej informacji w Załącznik nr 4_6 Wykaz wybranych dokonań dydaktycz-



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 31 

nych nauczycieli akademickich. Wydział Rzeźby prezentuje na bieżąco wszelkie dokonania artystyczne 
oraz dydaktyczne swoich pracowników i studentów na platformie internetowej - wydziałowej stronie 
internetowej https://rzezba.asp.krakow.pl/ oraz serwisach społecznościowych - Facebook 
https://www.facebook.com/WydzialRzezbyASPKrakow, Instagram 
https://www.instagram.com/rzezba_asp_krakow/. Informacje aktualizowane są przez pracowników 
wydziału, stanowiąc istotny materiał promujący wydział dla osób zainteresowanych nim, w tym przy-
szłych adeptów naszej uczelni. Tworzone są również własne zasoby dydaktyczne poprzez wydawnic-
twa wydziałowe. Ponadto, obszar działań popularyzatorskich zaprezentowany jest na platformie in-
ternetowej ISSUU w wersji elektronicznej https://issuu.com/wydzialrzezbykrakow. 

Wydział Rzeźby prowadzi własną galerię artystyczną - Galeria R, która z powodzeniem realizuje pro-
fesjonalne wystawy, prezentujące twórczość uznanych artystów. W galerii prezentowane są także 
prace studenckie w ramach konkursów wydziałowych, działań kół naukowych. Informacje o działal-
ności galerii znajdują się na stronie https://rzezba.asp.krakow.pl/galeria/galeria-r/ 

Do popularyzacji Wydziału Rzeźby przyczyniają się pozauczelniane prezentacje wydziału, szkolenia 
dotyczące nauczania przedmiotu rzeźba dla nauczycieli oraz warsztaty z uczniami w liceach plastycz-
nych, przeprowadzone przez naszych wykładowców. 

Łączenie działań dydaktycznych z działalnością naukową przez nauczycieli akademickich dokonuje się 
na polu prowadzonych zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej. Pracow-
nicy naukowi są zachęcani do realizowania projektów badawczych, które motywują ich rozwój arty-
styczno -naukowy, usprawniają awans zawodowy i obejmowanie kolejnych wyższych stanowisk. War-
to wspomnieć o realizowanych badaniach naukowych w grupach - Młodzi naukowcy i utrzymanie 
potencjału badawczego – z których zdobyte wyniki stają się w znacznej części zagadnieniami później-
szych prac doktorskich bądź habilitacyjnych. Powierzone dotacje i subwencje na działalność statuto-
wą umożliwiają podejmowanie działań, stwarzając szansę na skuteczne doskonalenie kadry i zdoby-
wanie stopni naukowych. 

Wyróżnieniem dla wydziału jest przyznanie środków przez NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju dla projektu - „Zintegrowany program rozwoju ASP w Krakowie”. Projekt ten jest etapem profesjo-
nalizacji umiejętności warsztatu twórczego i edukacyjnego na WRZ ASP i odpowiada na potrzeby 
ujęte w planie rozwoju jednostki ukierunkowane na aktualne wymagania edukacyjne i rynkowe. Wy-
chodzi naprzeciw postulatom nabywania praktycznych i teoretycznych kompetencji kadry dydaktycz-
nej we współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytucjami kultury i nauki. Program realizowany 
jest na kierunku Rzeźba poprzez moduły wsparcia: (moduł 7) dla studentów/studentek oraz (moduł 
6) - wyjazdy studyjne / kursy / szkolenia dla osób z kadry akademickiej. Ich celem jest podniesienie 
kompetencji dydaktycznych kadry naukowej WRZ w zakresie umiejętności informatycznych (posze-
rzenie kompetencji niezbędnych do podjęcia nowych zadań rozszerzających program kształcenia) 
oraz realizację wizyt studyjnych i kursów szkoleniowych. Warto dodać, że projekt: „Zintegrowany 
program rozwoju ASP w Krakowie" zgłoszony do NCBiR to wspólny projekt konkursowy wydziałów: 
Architektury Wnętrz, Form Przemysłowych, Rzeźby, Biblioteki Głównej i został zakwalifikowany do 
dofinansowania w maju 2019. 

Jednym z ważniejszych narzędzi systemu wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego / 
artystycznego, będących w kompetencjach Dziekana i Rady Wydziału, jest wnioskowanie, aplikowa-
nie o nagrody. Pedagodzy Wydziału Rzeźby są laureatami wielu ważnych nagród i odznaczeń za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki oraz oświaty i wychowania, tj.: Medal KEN, Nagroda 
Rektora ASP im. Jana Matejki w Krakowie, Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu, Krzyż Zasługi oraz prestiżowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

Istotnym narzędziem do monitorowania kompetencji jest ocena okresowa nauczycieli akademickich, 
zebrana w tabele ze szczegółowym wykazem dokonań w pracy twórczej, dydaktycznej, organizacyj-
nej, działalności popularyzatorskiej. Oceny pracowników dokonuje Dziekan Wydziału a Dziekan oce-
nia Rektor. Dodatkowo pod koniec roku akademickiego prowadzona jest ocena kadry przez studen-

https://rzezba.asp.krakow.pl/
https://www.facebook.com/WydzialRzezbyASPKrakow
https://www.instagram.com/rzezba_asp_krakow/
https://issuu.com/wydzialrzezbykrakow
https://rzezba.asp.krakow.pl/galeria/galeria-r/
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tów, anonimowa i dobrowolna. Z uwagi na to, że jest wypełniana w niewielkim stopniu i niechętnie 
to daje niemiarowy wynik tej oceny. 

Lista załączników: 

Załącznik nr 4_1 Wykaz pracowników etatowych na WR 

Załącznik nr 4_2 Wykaz profesorów emerytowanych od ostatniej oceny 

Załącznik nr 4_3 Awanse naukowe kadry dydaktycznej Wydziału Rzeźby 

Załącznik nr 4_4 Charakterystyka nauczycieli akademickich 

Załącznik nr 4_5 Wykaz wybranych dokonań naukowych/ artystycznych nauczycieli akademickich   

Załącznik nr 4_6 Wykaz wybranych dokonań dydaktycznych nauczycieli akademickich 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

Wydział Rzeźby dla realizacji zadań w zakresie kształcenia kierunkowego posiada samodzielną bazę 

lokalową, wyodrębnioną z ogólnych zasobów uczelni. Obejmuje ona historyczną część budynku 

głównego ASP na poziomie parteru oraz pomieszczenia w nowej części budynku zlokalizowane na 

kilku poziomach. Obejmuje także bazę lokalową na ul. Masarskiej oraz lokale mieszczące się w bu-

dynku przy Placu Jana Matejki 4. W zakresie kształcenia ogólnego korzysta z ogólnodostępnych sal 

wykładowych i językowych. Każda z katedr działających w ramach kierunku rzeźba posiada wyspecja-

lizowane pod względem technicznym i sprzętowym pracownie, warsztaty i pomieszczenia pomocni-

cze, zapewniające profesjonalne i bezpieczne prowadzenie zajęć. Zasadą jest jednofunkcyjność po-

mieszczeń pracownianych i warsztatowych oraz ich odpowiednia konfiguracja przestrzenna i lokaliza-

cja zgodna ze specyfiką realizowanych zadań dydaktycznych.  Dostęp i korzystanie z pracowni i warsz-

tatów uwarunkowane jest odbyciem podstawowego przeszkolenia BHP, obejmującego zasady korzy-

stania z urządzeń i sprzętu podstawowego. Przeszkolenie takie obowiązuje każdego nowo przyjętego 

studenta Wydziału Rzeźby. Zajęcia z użyciem narzędzi specjalistycznych odbywają się wyłącznie pod 

opieką dydaktyczną i instruktorską. Zasady korzystania z pracowni i warsztatów w czasie wolnym od 

zajęć określa Zarządzenie Rektora ASP nr 67/ 2012 (Decyzja Dziekana Wydziału Rzeźby określająca 

zasady korzystania z pracowni i warsztatów). 

Parter głównego budynku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie zajmuje Wydział Rzeźby znajduje się 

tu Katedra Podstaw Kształcenia Kierunkowego, w skład której wchodzą Pracownia Podstaw Rzeźby, 

Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej i Pracownia Rysunku i kompozycji na Płaszczyźnie. Ob-

ok mieści się Katedra Rzeźby I dla studentów II-V roku, która składa się z 4 programowo autonomicz-

nych Pracowni Rzeźby. Na tym samym poziomie funkcjonuje Katedra Rzeźby II (materiałowa): Praco-

wania Rzeźby w Ceramice, Pracownia Rzeźby w Kamieniu, Pracownia Metalu, Pracownia Małej Formy 

Rzeźbiarskiej i Medalierstwa, Pracownia Rzeźby w Drewnie i Pracownia Intermedialnego Rozszerzenia 

Warsztatu Rzeźbiarskiego mieszczą się pod adresem Plac Matejki 4, vis a vis głównego budynku Aka-

demii. 

Zajęcia Katedry Rysunku odbywają się na 2 piętrze Akademii Sztuk Pięknych na Placu Matejki 13 w 

Krakowie.  W skład Katedry Rysunku wchodzą 3 pracownie, które kształcą studentów od II do V roku. 

Zajęcia odbywają się w salach o numerach 212, 213 i 214. Ponadto dostępne są mobilne panele eks-

pozycyjne. Nauczyciele rysunku korzystają także z gabinetu dla pedagogów – sala 215 z dostępem do 
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stanowiska komputerowego, drukarki oraz wyposażenia do przechowywania zbiorów archiwalnych 

Katedry Rysunku. 

Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego mieści się na I piętrze głównego budynku 

ASP w Krakowie, gdzie znajduje się Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego, Pra-

cownia Propedeutyki Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego i Pracownia Rzeźby w Prze-

strzeni Publicznej. 

Pracownie i przedmioty wchodzące w skład Zakładu Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej mają wy-

dzielone pomieszczenia dydaktyczne w których odbywają się zajęcia: Techniki Prezentacji 2D, Techni-

ki Prezentacji 3D, Techniki Prezentacji: Portfolio, Aplikacja oraz zajęcia Pracowni Rzeźby Cyfrowej 

odbywają się w sali A, na poziomie -1.  Zajęcia z Liternictwa, odbywają się w sali nr 12 przy ul. Karme-

lickiej 16, która jest siedzibą Pracowni Liternictwa i Typografii Wydziału Grafiki.  Laboratorium Tech-

nik i Technologii Rzeźbiarskich to dwa warsztaty: Odlewniczy znajdujący się przy ulicy Masarskiej 14 i 

Stolarski działający na I piętrze głównego budynku.  Dla celów kursu anatomii studentów I-go roku 

Wydziału Rzeźby ASP, wykorzystywane są sale w budynku Zakładu i Katedry Anatomii przy ulicy Ko-

pernika 12 w Krakowie.  

Zajęcia z przedmiotów teoretycznych, lektoraty wykorzystują bazę dydaktyczną Uczelni oraz Wydzia-

łu (Aula ASP, sale wykładowe) w pełni zabezpieczone pod kątem infrastruktury: projektory, rzutniki 

przenośne, laptopy, rolety zaciemniające). 

Mając na uwadze rozwój kompetencji w zakresie narzędzi cyfrowych i informatycznych WRZ stworzył 
samodzielną Pracownię Informatyczną posiadającą 10 w pełni wyposażonych stanowisk kompute-
rowych. Studenci mają dostęp do pakietu Adobe CS, Autodesk AutoCAD, Autodesk ReCAP, Autodesk 
ReCAP Photo, Autodesk Revit, Autodesk 3DMax,  Blender, Lumion, SketUP Pro, V-Rey, MeshMixer, 
FARO LS, Libre Office. 

Wydział Rzeźby posiada trzy funkcjonujące galerie rzeźby oraz dostęp do głównej Galerii Promocyj-

nej ASP w Krakowie. Galerie własne to: Galeria-Muzeum, Galeria Rzeźby i Galeria Małej Formy Rzeź-

biarskiej oraz prezentacje wirtualne:  https://www.instagram.com/rzezba_asp_krakow/, 

https://www.facebook.com/WydzialRzezbyASPKrakow. Założeniem programowym Galerii R jest pre-

zentacja różnorodnych postaw i zjawisk z obszaru formy, cyklicznych studenckich odsłon, ekspozycji 

dyplomowych, prezentacja dydaktyków Wydziału Rzeźby. Szczegółowy opis bazy dydaktyczno-

naukowej znajdują się w załączniku 5_1.                               

Wydział prowadzi obligatoryjne plenery w Domu Pracy Twórczej, Harenda, Zakopane. Wykaz zajęć 

odbywających się poza Wydziałem jest uszczegółowiony w załączniku 8_4. 

Pomiędzy wszystkimi pracowniami i warsztatami na Wydziale Rzeźby student z niepełnosprawnością 
może się przemieszczać dzięki funkcjonującej infrastrukturze dostosowanej do tego typu potrzeb w 
postaci, podjazdu, windy, poręcz. Student posiada możliwość korzystania z bazy dydaktycznej, obsłu-
gi biurowej funkcjonującej w pełnym wymiarze tygodniowym i godzinowym: z dostępnością do kom-
putera, ksero, projektorów, informacji w ramach listy mailowej (wszystkie dane o konkursach, wy-
stawach, bieżące informacje związane z organizacją toku studiów i inne). Ma dostęp do aplikacji plat-
formy Microsoft 365 w tym m. in. Teams, Outlook, OneNote, OneDrive, Sharepoint oraz oprogramo-
wania zainstalowanego w pracowni komputerowej WR.  

Dostęp studentów kierunku rzeźba oraz kadry dydaktycznej do zasobów informacyjnych zapewnia 
mieszcząca się przy ul. Smoleńsk 9 jedna z najstarszych i największych bibliotek polskich szkół arty-
stycznych, Biblioteka Główna ASP w Krakowie www.bg.asp.krakow.pl. Jest jednostką ogólnouczel-
nianą o wyodrębnionych zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Na jej zbiory składają 

https://www.instagram.com/rzezba_asp_krakow/
https://www.facebook.com/WydzialRzezbyASPKrakow
http://www.bg.asp.krakow.pl/
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się zasoby bibliotek: Akademii Sztuk Pięknych oraz zbiory dawnego Muzeum Techniczno-
Przemysłowego w Krakowie. Oprócz książek i czasopism Biblioteka gromadzi zbiory graficzne, zebra-
ne w Gabinecie Rycin (grafiki, fotografie, ekslibrisy, okładki książkowe, książki artystyczne, wydania i 
druki bibliofilskie) i w Gabinecie Plakatów (plakaty). Od 2005 roku Biblioteka prowadzi galerię Jednej 
Książki, w której odbyły się 72 wystawy 

http://bg.asp.krakow.pl/bg/index.php/galeria-jednej-ksiazki. Biblioteka prenumeruje 76 tytułów 
czasopism polskich i zagranicznych ze wszystkich kierunków kształcenia w zakresie sztuki i projekto-
wania. Spis na stronie www. biblioteki. Książki i czasopisma opracowywane są w katalogu elektro-
nicznym systemu VTLS/Virtua, dostępnym online https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/asp/chameleon. 
Wypożyczalnia studencka zlokalizowana jest w Bibliotece Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby (możli-
wość elektronicznego zdalnego zamawiania książek). Zbiory graficzne plakatów, rycin, grafik, fotogra-
fii etc. opracowywane są w katalogu elektronicznym dostępnym online 
http://bg.asp.krakow.pl/katalog/. W czytelni dostępne są najnowsze numery wszystkich prenumero-
wanych czasopism, w tym czasopisma poświęcone rzeźbie, takie jak „Sculpture”, „Kwartalnik Rzeźby 
Orońsko” czy „Zeszyt Rzeźbiarski”.   Obok czytelni funkcjonuje wypożyczalnia dla studentów ASP w 
Krakowie (4671 książek) z wolnym dostępem do półek, z wyodrębnionym działem kompletowanym 
pod kątem programu studiów na Wydziale Rzeźby. Biblioteka organizuje szkolenia w posługiwaniu się 
katalogami dla studentów każdego wydziału ASP, odbywają się również konsultacje indywidualne. Od 
kilku lat zbiory graficzne są digitalizowane, ich postać cyfrowa dostępna w tej samej bazie. Zasoby 
udostępnione: Wirtualna Biblioteka Nauki - http://vls.icm.edu.pl/ - dostęp do baz zarówno w Biblio-
tece jak i ze wszystkich komputerów znajdujących się w budynkach ASP w Krakowie.  Zasoby cyfrowe 
(wirtualne) polskich bibliotek naukowych – Federacja Bibliotek Cyfrowych 
http://fbc.pionier.net.pl/owoc Zasoby cyfrowe bibliotek na świecie – zbiór linków na stronie: www 
Biblioteki. Centralny katalog polskich bibliotek naukowych Nukat www.nukat.edu.pl/ - Biblioteka ASP 
w Krakowie współtworzy go od roku 2002. W 2021 wykupiony został dostęp do licencjonowanych 
baz EBSCO (Arts&Architecture, On Architecture) Biblioteka Główna ASP, w ramach projektu NCBiR 
„Zintegrowany rozwój Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, buduje repozytorium Uczelni (Otwarta 
Baza Sztuki i Nauki ASP w Krakowie), czas trwania projektu: 2019-2023.   

Wydział Rzeźby stworzył dwie podręczne biblioteki, z zakresu rysunku, grafiki oraz rzeźby i działań 
przestrzennych. Od kilku lat stale wzbogaca księgozbiór służący na bieżąco procesowi kształcenia.    

Stan bazy dydaktycznej sprawdzany jest na bieżąco przez kadrę prowadzącą zajęcia i w miarę możli-

wości uzupełniany. Studentów również dotyczy możliwość monitoringu zasobów dydaktycznych i 

naukowych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego.  

W okresie pandemii Uczelnia wyposażyła Wydział Rzeźby w dodatkowe 10 komputerów przeno-

śnych skierowanych do pracowni dydaktycznych celem zwiększenia możliwości transmisji w sys-

temie online.   

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Wydział od lat współpracuje z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, co w przypadku Kie-

runku Rzeźba pokrywa się z rozwojem i utrzymaniem współpracy z innymi jednostkami działającymi 

w obszarach nauki, sztuki oraz szeroko rozumianej technologii.  

Wypełniając misję zawartą w Strategii Uczelni prowadzi aktywność na rzecz społeczności lokalnych i 

regionalnym w obszarach: kształcenia (otwarte warsztaty rzeźbiarskie), prowadzenia i udostępniania 

rezultatów badań naukowych (tworzenie parków rzeźby, stałych kolekcji w przestrzeni publicznej, 

organizacja wystaw czasowych). Wydział Rzeźby regularnie podejmuje oferty udziałów w inicjaty-

http://bg.asp.krakow.pl/bg/index.php/galeria-jednej-ksiazki
https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/asp/chameleon
http://bg.asp.krakow.pl/katalog/
http://vls.icm.edu.pl/
http://vls.icm.edu.pl/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://www.nukat.edu.pl/
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wach lokalnych i regionalnych mających na celu podniesienie konkurencyjności gospodarczej i atrak-

cyjności miasta i regionu.  

Dotychczasowa aktywność przejawiająca się w formie tworzenia trwałych elementów w przestrzeni 

miast i instytucji przyczyniła się do rozpoznawalności WRZ przez co spotykamy się z rosnącym zainte-

resowaniem nawiązania określonej współpracy (organizacja konkursów, opracowanie projektów, 

realizacja rzeźb do przestrzeni dedykowanej). Współpraca znajduje przełożenie w określonych zaso-

bach finansowych i rzeczowych WRZ wspomagających proces kształcenia i badania naukowe. Praktyki 

te wprowadzają studentów w rynek pracy i przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania rynku i 

rynkiem sztuki.  

Wydział Rzeźby współpracuje z władzami Miasta Kraków, Wydziałem Kultury, Związkiem Artystów 

Plastyków (cykliczna wystawa Konfiguracje). Ponadto prowadzi Galerię R, której położenie w centrum 

Starego Miasta czyni ją dostępną i ważną dla oferty kulturalnej Miasta Kraków. W okresie ostatnich 

lat przygotowała blisko 70 wystaw artystów polskich i zagranicznych w tym debiuty artystyczne stu-

dentów WRZ.  Ponadto Wydział Rzeźby podejmuje aktywną współpracę z licznymi jednostkami nau-

kowymi i akademickimi w kraju i zagranicą (Wystawa “Transfer” w Wielkiej Zbrojowni ASP Gdańsk 

2016. Wystawa im-Puls w ASP Wrocław 2018). Współpraca obejmuje również wykłady pedagogów, 

wystawy indywidualne, realizacje wspólnych projektów w ramach np. OPWE w CRP Orońsko, udział 

w konferencjach.  

Wiodącymi wieloletnimi partnerami w realizacji projektów są m.in.: Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie, Konsorcjum Stali S.A, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku gdzie 

przebiega proces realizacji dzieł w ramach współpracy z AGH Kraków i  wiele innych, rownież na pozi-

omie międzynarodowym.  

Podkreślić należy inicjatywę WRZ ustanowienia Nagrody im. X Dunikowskiego we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Akademi Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2020). 

Do dobrych praktyk należy również zaliczyć poszerzenie grona partnerów przez współpracę w ra-

mach realizacji projektu NCBiR, którego celem są działania podnoszące kompetencje zawodowe 

studentów i kadry dydaktycznej. Uzyskane dofinansowanie pozwala nawiązać współprace z wie-

loma pomiotami gospodarczymi, które stanowią ważne ogniwo w przestrzeni zawodowej przy-

szłych absolwentów.  

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi stwarza możliwość poszerzenia programu edukacyjne-

go Wydziału Rzeźby rozwoju projektów artystycznych i naukowych przekraczających możliwości loka-

lowe, technologiczne Wydziału, zapewniając dostęp do zaplecza technologicznego z uwzględnieniem 

wysoce wyspecjalizowanych, a co za tym idzie kosztownych technologii.  

Większość wydarzeń i projektów adresowana jest do studentów, którzy często jako współorganizato-

rzy biorą odpowiedzialność za część zadań programowych i organizacyjnych, stanowiąc istotną dla 

funkcjonowania Wydziału grupę interesariuszy wewnętrznych. Efekty podlegają systematycznej oce-

nie w czasie wystaw, przeglądów semestralnych, końcoworocznych.  

Wieloletnia, systematyczna współpraca z partnerami świadczy o wartości prowadzonych działań i 

stałym zainteresowaniu prowadzoną działalnością dydaktyczno-badawczą kierunku rzeźba. 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, m.in.: 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 36 

• Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  

• Polska Fabryka Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. 

• Ceramika Artystyczna Bolesławiec   

• Uniwersytet w Ostrawie  

• HS Trier University of Applied Sciences 

• Cross Border University of History and Arts 

• Kauposil  

• Konsorcjum Stali S.A 

• Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

• Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

• Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

• Granity Skwara Group S.C. 

• Międzynarodowe Targi Poznańskie  

• Spółdzielnia Mieszkaniowa Kozłówek 

• Urząd Miejski w Ożarowie, MGOK Ożarów 

• Saimaa University of Applied Sciences 

• Muzeum Miasta Jaworzna  

• Fundacja Tworzymy Kraków 

Szczegółowy opis współpracy przedstawiamy w Załączniku nr_6_4_ Przykładowe formy współpracy 

istotne dla rozwoju Wydziału Rzeźby. 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku  

Strategia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wiąże się z podnoszeniem umiędzynarodowienia pro-
cesu kształcenia jako jednego z kluczowych elementów rozwoju. Umiędzynarodowienie procesu 
kształcenia na krakowskim kierunku rzeźby realizowane jest, można powiedzieć, w czterech głównych 
zakresach działania. Jako pierwszy należy wymienić działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoa-
kademickim systemie i programach wymiany Erazmus+ czy Ceepus, następnie inicjatywy realizowane 
przez Wydział Rzeźby we współpracy z innymi wydziałami, dalej projekty inicjowane przez poszcze-
gólne katedry i wreszcie indywidualną działalność międzynarodową kadry. Szczegółowy, tabelaryczny 
wykaz wszystkich tych działań zawierają załączniki 7_1 i 7_2. Wynika z nich kilka istotnych wniosków, 
z których najważniejszym wydaje się być widoczny wzrost znaczenia działań o charakterze międzyna-
rodowym dla polityki wydziału.  

W pierwszym z wymienionych zakresów można zauważyć, że ostatnie dwa  przedpandemiczne lata (a 
nawet w trakcie ostatniego roku w hybrydowym trybie nauczania) notujemy znaczący wzrost zainte-
resowania Wydziałem Rzeźby przez studentów zagranicznych.  W latach 2018/2019 i 2019/2020 było 
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to 9 i 10 osób, co stanowi mniej więcej 50% naboru na jeden rok studiów dla studentów regularnych. 
Szeroka oferta programowa pozwala się tu odnaleźć studentom zorientowanym tak na tradycyjne jak 
i na najbardziej współczesne środki wyrazu. Warto zauważyć, że coraz chętniej pojawiają się studenci 
uczelni zachodnich pragnący zdobyć także doświadczenie tradycyjnych technik pracy rzeźbiarskiej, co 
umożliwiają pracownie drewna, kamienia, ceramiki, czy metalu w tym także odlewów kameralnej 
formy rzeźbiarskiej. Udział studentów zagranicznych w procesie edukacji jest doceniany, zauważalne 
są zalety kulturowego zróżnicowania i wymiany doświadczeń jakie stają się możliwe dzięki ich obec-
ności.  Ich prace prezentowane są na wystawach semestralnych i końcoworocznych.  

Indywidualny sposób nauczania oraz realizacji programu sprawia, że pomimo braku w ogólnouczel-
nianej strukturze nauczania grupowego w językach obcych, kadra prowadząca wszystkie kierunkowe 
pracownie na wydziale umożliwia wybór swojej pracowni studentom zagranicznym oraz prowadzi 
komunikację w języku angielskim. Poszczególne osoby oferują dodatkowo możliwość rozmowy w 
języku niemieckim, francuskim czy hiszpańskim. W roku 2014/2015 grupa 6 dydaktyków Wydziału 
Rzeźby skorzystała z dofinansowania 30 godzinnego kursu języka angielskiego metodą DIRECT z ele-
mentami języka specjalistycznego.  

Wydział posiada koordynatora programu Erazmus+ służącego pomocą przy rekrutacji i sprawnym 
wprowadzeniu gości w tok nauczania. Podobnie stanowi wsparcie dla biura wymiany zagranicznej 
przy procesie rekrutacji wydziałowych studentów aplikujących o możliwość wyjazdu w ramach pro-
gramu Erazmus+. Uczelnia oprócz biura oraz wydziałowych koordynatorów udostępnia na swoich 
stronie internetowej szczegółową informację o programach wymiany, regulaminy oraz programy 
nauczania na poszczególnych wydziałach. https://www.asp.krakow.pl  

W kolejnych zakresach współpracy międzynarodowej realizowanych na Wydziale Rzeźby najliczniej 
podejmowaną grupą pozostają zadania inicjowane w obrębie poszczególnych katedr, w postaci 
uczestnictwa oraz organizacji międzynarodowych plenerów/warsztatów/sympozjów. Znaczącymi 
wydarzeniami zaznaczyła się współpraca w ramach Międzynarodowej Transgranicznej Sieci Cross-
Border Network of History and Arts czy realizowany cyklicznie, udział Baltic Stone Symposium w ra-
mach współpracy z Saimaa University of Applied Sciences (Finlandia) oraz odpowiedzią Wydziału 
Rzeźby w postaci organizacji cyklu sympozjów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – Gravitas 
(2016),  Initium (2017), Continuum (2018).  Intensywną działalność o charakterze międzynarodowym 
realizowała w okresie parametrycznym Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego. Zna-
czenia nabierają projekty realizowane wspólnie z innymi wydziałami, jak przeprowadzone ostatnio 
warsztaty  Transfering Elasticity z udziałem wykładowców z Izraela realizowane w porozumieniu 
trzech wydziałów. 

Cennym elementem w procesie umiędzynarodowienia dydaktyki obok specjalistycznych warsztatów i 
sympozjów, stają się działania wystawiennicze angażujące szersze grupy studentów, takie jak zreali-
zowany przez Katedrę Rysunku we współpracy z uczelnią z Ostrawy projekt Transmition .  
Z pewnością dużą inspiracją i zachętą do dalszych międzynarodowych działań staje się właśnie dla 12 
studentów z Pracowni Małej Formy Rzeźbiarskiej możliwość wzięcia udziału razem z prowadzącymi 
pracownię dydaktykami w Japonii (prace zostały wysłane na wystawę Transformation, International 
Medallic Project 2021, która ma się odbyć końcem tego roku). 

Rozpatrując zasięg terytorialny współpracy, wśród wymienionych działań możemy zauważyć te reali-
zowane z bliższymi sąsiadami, uczelniami z Niemiec, Czech, krajami nadbałtyckimi, czy warsztatami 
realizowanymi na Węgrzech. Jak wynika z załączonych tabel, wyraźnie otwiera się jednak także 
współpraca z odleglejszymi kulturowo partnerami, z Chin czy Izraela. Wynika to niejednokrotnie z 
intensywnej działalności i osobistych doświadczeń kadry. Ich aktywność artystyczna, dydaktyczna 
przekłada się nie tylko na wzajemną inspirację i wymianę kulturową siłą rzeczy przekazywaną dalej 
studentom podczas zajęć, lecz także na wzajemne zaproszenia, wykłady, prelekcje, udział w konfe-
rencjach i wreszcie wspólną realizację wydarzeń. Zakres indywidualnej działalności artystycznej ka-
dry, wydaje się nie być zobligowany określonym kierunkiem działań, możemy tu znaleźć aktywność 

https://www.asp.krakow.pl/
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wystawienniczą w prowadzoną w licznych krajach europejskich, ale także nagrody przyznawane w 
Argentynie, działania dydaktyczne, wykłady realizowane w Chinach, a nawet Meksyku.  

Poniżej uproszczona tabela mobilności studentów oraz kadry w ramach programów wymiany zagra-
nicznej na Wydziale Rzeźby ASP. 

 

 

Rok akademicki Przyjazdy studen-
tów 

Wyjazdy studen-
tów 

Przyjazdy pra-
cowników 

Wyjazdy pracow-
ników 

2020/2021 7 0 2 0 

2019/2020 9 1 1 0 

2018/2019 10 2 2 2 

2017/2018 5 4 3 0 

2016/2017 3 2 3 0 

2015/2016 4 1 1 0 

 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

Wsparcie, jakie Wydział Rzeźby oferuje studentkom/tom mieści się w zakresach: dydaktycznym, nau-

kowym, administracyjno-organizacyjnym, udzielania pomocy materialnej i psychologicznej.  

Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną opiera się na dobrych relacjach i wzajemnej otwartości 

na różnorodne propozycje artystyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, możliwa jest 

indywidualizacja programu studiów (program IPS). Dostępna jest, funkcjonująca w pełnym wymiarze 

godzinowym i tygodniowym, obsługa biurowa z dostępem do komputera, ksero, drukarki, projekto-

rów. A także biblioteka ASP (wraz z katalogiem internetowym). 

System opieki materialnej ASP w Krakowie opiera się na dwóch źródłach, z jednej strony jest to uza-

leżniona od decyzji MKiDNiS dotacja, oprócz tego Uczelnia oferuje wsparcie w postaci stypendium dla 

osób z niepełnosprawnością. Drugą możliwością jest wsparcie zdolnych studentów przez nagrody i 

stypendia (Zał. 8.1.). 

Dostęp do informacji zarówno dotyczących systemu wsparcia, jak i bieżących informacji, studenci 

mogą znaleźć na stronie internetowej wydziału i w systemie Akademus. W ramach listy mailowej 

studenci otrzymują informacje o konkursach, wystawach, bieżące informacje związane z organizacją 

toku studiów itp. 

Utworzenie w ramach wydziału Zakładu Teorii Kształcenia Kierunkowego umożliwia prowadzenie 

własnych badań, organizację sympozjów i konferencji, a co za tym idzie – współpracę w zakresie 

https://www.asp.krakow.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych
https://www.asp.krakow.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych
https://rzezba.asp.krakow.pl/
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publikacji naukowych. Studenci biorą udział w zadaniach badawczych i artystycznych (Zał. 8.2.). Po-

nadto w warsztatach poszerzających kompetencje praktyczne oraz znajomość różnych technik oraz 

materiałów rzeźbiarskich. Studenci mają również możliwość brania udziału w plenerach krajowych i 

międzynarodowych (Zał. 8.3.). 

Na wydziale organizowane są spotkania z osobami niezwiązanymi stosunkiem pracy z uczelnią, by 

zapewnić jak najszerszy kontakt nie tylko z pedagogami z macierzystego wydziału (Zał. 8.4.).  

Studenci informowani są o organizowanych wystawach i zachęcani do udziału w nich, co pozwala 

młodym artystom na zaprezentowanie prac szerszej publiczności i zbudowanie portfolio (Zał. 8.5.). 

Wystawom często towarzyszą katalogi dostępne w wersji papierowej oraz on-line (Issuu). W ramach 

promocji wydział prowadzi cykl wydawniczy, dotyczący prezentacji prac dyplomowych (Zał. 8.6.). 

Biuro Karier ASP wspomaga studentów w znalezieniu praktyk, staży, kursów czy szkoleń zgodnych z 

profilem ich zainteresowań zawodowych, a także wspiera ich w ubieganiu się o stypendia. Oferuje 

coaching, doradztwo eksperckie (Zał. 8.7 i 8.8). 

W ramach monitorowania i doskonalenia, kadra pedagogiczna podlega anonimowej ocenie poprzez 

ankietę dostępną dla studentek/tów w systemie Akademus. Oprócz tego jest również ankieta dla 

osób, które kończą Akademię. 

Studenci/tki mają swobodny dostęp do ogólnouczelnianego rzecznika ds. etyki, mobbingu i nieu-

zasadnionego nierównego traktowania. Na terenie uczelni działa również fachowe wsparcie psycho-

logiczne.  

Wydział wspiera międzyuczelnianą wymianę zagraniczną studentów zarówno w ramach programu 

Erasmus jak i wymianę krajową.  

W ramach wydziału aktywnie działa Samorząd Studencki, który pozostaje w kontakcie z dziekanem 

oraz prodziekanem wydziału. Przedstawiciele samorządu są obecni na radzie wydziału, są proszeni o 

wyrażenia opinii w kwestii kształtowania programu, czy innych bieżących zmian i problemów. 

Badania przeprowadzane w ramach projektu Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absol-

wentów Uczelni Artystycznych pozwalają na ocenę i podwyższenie poziomu kształcenia, a także ua-

trakcyjnienie ich oferty w oczach przyszłych studentów. Wychodząc naprzeciw ich postulatom, na 

wydziale utworzony został Zakład Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej, który zajmuje się kształce-

niem w zakresie technik cyfrowych 2D i 3D, dokumentacji foto-video, rzeźby cyfrowej.  

Na wydziale działają studenckie koła artystyczno-naukowe (Zał. 8.9).  

Motywacyjnym działaniem są organizowane na poziomie wydziału konkursy. Informacje o konkur-

sach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych są publikowane na wydziałowej stronie www. Stu-

denci biorą czynny udział w corocznie organizowanych Dniach Drzwi Otwartych oraz w Nocy Muze-

ów. Osiągnięcia studentów są popularyzowane w social mediach (Facebook, Instagram) oraz na stro-

nie wydziału. 

Wydział wspiera indywidualne aktywności artystyczne studentek/tów poprzez pomoc w organizacji 

transportu ich prac, biorących udział w wystawach poza uczelnią. Stara się odpowiadać na indywidu-

alne prośby. Kadra pedagogiczna wspiera merytorycznie poprzez przygotowywanie opinii czy reko-

mendacji niezbędnych w uzyskaniu stypendiów, grantów. 

https://issuu.com/wydzialrzezbykrakow
https://biurokarier.asp.krakow.pl/
https://www.asp.krakow.pl/akademia/administracja/rzecznik-ds-etyki
https://www.asp.krakow.pl/akademia/administracja/rzecznik-ds-etyki
https://www.asp.krakow.pl/studenci/wsparcie-psychologiczne-dla-studentow
https://www.asp.krakow.pl/studenci/wsparcie-psychologiczne-dla-studentow
https://rzezba.asp.krakow.pl/pracownie/katedra-projektowania-architektoniczno-rzezbiarskiego/pracownia-projektowania-architektoniczno-rzezbiarskiego/zaklad-technik-prezentacji/
https://rzezba.asp.krakow.pl/category/konkursy/
https://www.facebook.com/WydzialRzezbyASPKrakow
https://www.instagram.com/rzezba_asp_krakow/
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W 2019 roku decyzją Rady Wydziału utworzono specjalną nagrodę Medal im Jerzego Bandury, która 

obok Medalu Rektora ASP jest przyznawany studentowi za wyróżniający się dyplom.  

Absolwenci/tki mają możliwość kontynuowania nauki i badań w ramach Studiów Doktoranckich do-

stępnych na terenie Uczelni. 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie, w zakładce Wydział Rzeźby 

zawiera informacje o Wydziale, opisuje ogólny zarys kształcenia i główne założenia programowe oraz 

podstawowe zasady rekrutacyjne. 

Na własnej stronie internetowej Wydziału Rzeźby https://rzezba.asp.krakow.pl/, zawarte są aktualne 

informacje dotyczące rekrutacji, aktualnego programu i harmonogramu studiów, wsparcia i pomocy 

dla studentów, a także pełen zakres informacji na temat funkcjonowania Wydziału, jego struktury, 

pracowników oraz aktualności w zakresie bieżących wystaw i wydarzeń.  

W okresie pandemii realizacja programu studiów odbywała się w ostatnich trzech semestrach na 

częściowo zmienionych zasadach (formuły i metodologii), dających możliwość realizacji zadań w try-

bie zdalnym i hybrydowym. Komunikacja pedagogów ze studentami odbywała się za pomocą kore-

spondencji mailowej (każdy z pracowników dysponuje adresem mailowym z domeną 

@asp.krakow.pl, a student: @stud.asp.krakow.pl.) oraz w dużej mierze za pomocą platformy Micro-

soft Teams, dzięki której istnieje możliwość prowadzenia spotkań ze studentami w wersji on-line, 

kontaktu na czacie, zamieszczania plików do konsultacji itp.  

Prezentacje semestralne oraz dyplomowe prowadzone za pomocą platformy Teams umożliwiły usys-

tematyzowanie dorobku studentów i dyplomantów oraz szersze upowszechnienia informacji poprzez 

możliwość zaproszenia do udziału w wydarzeniach (online) osób zainteresowanych z zewnątrz uczel-

ni. Powstała w ten sposób możliwość korzystania z prezentacji zamieszczonych w plikach w dowol-

nym momencie.  

W dziekanacie Wydziału Rzeźby zatrudniona jest jedna osoba odpowiedzialna za obsługę dziekanatu, 

która pełni dyżur w zakresie obsługi studentów i interesantów od poniedziałku do czwartku w godzi-

nach od 10 do 14. W sytuacji Pandemii zachowane były i są nadal wszelkie środki bezpieczeństwa, 

przekazywanie informacji przebiega głównie drogą mailową oraz telefoniczną lub po wcześniejszym 

umówieniu się na spotkanie. W razie nagłych przypadków dziekanat obsługuje interesantów poza 

wyznaczonymi godzinami.   

Kandydaci 

W ostatnich latach oferta dla przyszłych kandydatów była poszerzona o zorganizowane spotkania z 

uczniami wybranych liceów plastycznych w Polsce, zwykle wczesną wiosną, po wcześniejszym uzgod-

nieniu terminu. Prezentacja oferty wydziału, miała pomóc przyszłym kandydatom w podjęciu decyzji, 

poprzez zapoznanie się z oferta programową Wydziału oraz prezentacji wybranych osiągnięć i sukce-

sów studentów.  Uczestnictwo w bezpośrednich konsultacjach miało wpływ na poszerzenie wiedzy 

dotyczącej Wydziału. Najbardziej efektywnym kanałem informacji jest bezpośredni kontakt z kandy-

datem, niestety w dobie pandemii ze względów bezpieczeństwa, został on ograniczony. W bieżącym 

roku komunikacja z przyszłymi studentami odbyła się zdalnie, zostały zorganizowane dni otwarte w 

https://www.asp.krakow.pl/akademia/srodowiskowe-studia-doktoranackie/o-srodowiskowych-studiach-doktoranckich
https://rzezba.asp.krakow.pl/
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formie on-line, kandydat mógł wirtualnie zwiedzać budynek Akademii, zapoznać się z poszczególnymi 

pracowniami ich programem oraz sylwetkami prowadzących. Także w formie zdalnej odbyły się spo-

tkania z uczniami wybranych klas maturalnych w kilkunastu liceach plastycznych. 

W roku 2010 oraz bieżącym egzamin wstępny prowadzony był w całości w wersji on-line za pomocą 

platformy Teams.  

Instagram 

Od roku 2020/21 promocją Wydziału i propagowaniem informacji w mediach społecznościowych 
zajmują się specjalnie powołane do tego zespoły. W roku 2020/21 rozpoczął działalność Instagram 
Wydziału Rzeźby. Obecnie dociera do ponad 669 osób, które obserwują profil. 
 Na stronie profilowej Wydziału Rzeźby na platformie Instagram zawsze znajduje się link do ważnych, 
aktualnych wystaw oraz link do informacji, które mogą być w danym momencie istotne dla odbior-
ców. Medium to ma na celu promocję studiów na Wydziale Rzeźby, propagowaniem twórczości i 
osiągnięć studentów i absolwentów wydziału. Na stronie pokazywane są najlepsze prace studenckie i 
dyplomy. Kanał ten służy także prezentacji profilu poszczególnych pracowni, komunikacji z osobami z 
zewnątrz, wymianie opinii oraz odpowiedzi na zgłaszane zapytania, na które odpowiadają wydziałowi 
redaktorzy profilu. 

Facebook 

Podobnie jak Instagram, publikuje aktualne wydarzenia na Wydziale. Upubliczniane są istotne wyda-

rzenia, relacje z wystaw, relacje i newsy oraz interesujące propozycje związane z aktualnymi wyda-

rzeniami artystycznymi w kraju i na świecie. Fanpage jest także ważnym forum wymiany myśli i uwag 

wewnątrz społeczności Wydziału. Statystyki ze strony Facebook informują nas o grupie odbiorców 

oraz o zasięgu postów. Na dzień 27.09.2021 obserwuje stronę: 14366 osób. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

Funkcjonowanie wydziałowego systemu zapewnienia jakości opiera się na podstawowym dokumen-

cie normujących jego funkcjonowanie w Uczelni tj. Uchwale nr 37/2020 z 21 października 2020 w 

sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie. W uchwale określone zostały: polityka kształcenia i zapewnienia jakości kształ-

cenia w ASP oraz struktura wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia ASP (Załącznik nr 

10_1) Zgodnie z powyższym na WRZ funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 

oparty o strukturę procesu decyzyjnego, w tym organy i osoby podejmujące decyzje odnoszące się do 

tworzenia i prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem zakresu ich kompetencji. (Załącznik nr 10_2) 

 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia składająca się z dwóch części: 

• Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WZZJK analizuje napływające uwagi, przyjmuje za-

dania wdrożenia procedur systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, inicjuje 

spotkania władz wydziału ze studentami, a także analizuje wyniki oceny jakości kształcenia 

oraz wskazuje działania doskonalące. W skład zespołu wchodzą: prodziekan, min. dwóch 

przedstawicieli WR w tym jeden samodzielny, przedstawiciele studentów. Zespół raz w roku 

przygotowuje sprawozdanie dla Rady Wydziału i Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia.                          

• Zespołu do Oceny Jakości Kształcenia WZOJK. Zespół złożony z Dziekana, Prodziekana, Kierow-

ników katedr - znających problematykę podległych jednostek. Odpowiada za ewaluację sys-

temu. Zespół monitoruje programy kształcenia poszczególnych przedmiotów pod kątem 
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zgodności z programem kształcenia na kierunku Rzeźba oraz monitoruje zgodność progra-

mów kształcenia na kierunku z obowiązującymi przepisami. WZOJK przedkłada projekty Ra-

dzie Wydziału Rzeźby i Dziekanowi. 

Wszelkie zmiany, propozycje nowych elementów programu studiów Wydziału Rzeźby zgłaszane są do 

WZZJK lub bezpośrednio do Dziekana, są opiniowane – omawiane na poziomie przedstawicieli kie-

rowników katedr - Zespołu do Oceny Jakości Kształcenia (Kolegium Dziekańskie) i przedstawiane do 

zaopiniowania przez Radę Wydziału. 

Ponadto wyznaczone są godziny dyżuru prodziekana – przewodniczącego WZZJK jako najkrótsza i 

bezpośrednia droga kontaktu władz wydziału z interesariuszami w zakresie wszelkich problemów, 

uwag i wniosków dotyczących szeroko pojętego kształcenia na Wydziale Rzeźby.    

Do głównych celów wypracowanej i realizowanej przez Wydział Rzeźby polityki kształcenia i zapew-

nienia jakości kształcenia należą:  

• rozwój niezbędnych umiejętności, wrażliwości, kształtowania autonomicznej osobowości twór-

czej oraz pogłębianie wiedzy koniecznej do autorskich realizacji artystycznych.  

• stymulowanie prowadzenia badań naukowych i rozwijaniu kompetencji naukowo— dydak-

tycznych kadry  

• rozwój infrastruktury techniczno-technologicznej i bazy dydaktycznej   

• promocja Wydziału, prezentacja dorobku - wzmacnianie obecności na platformach cyfrowych i 

mediach społecznościowych  

• stała gotowość do indywidualizacji programu studiów  

• współpraca z uczelniami, ośrodkami, instytucjami kultury oraz podmiotami gospodarczymi  

•  aktywności informacyjna dotyczącej najnowszych edycji ogólnopolskich i międzynarodowych 

konkursów, przeglądów i projektów artystycznych oraz naukowych przeznaczonych dla stu-

dentów i kadry naukowo-dydaktycznej  

• inicjowanie i stałe wsparcie realizacji aktywności warsztatowo-plenerowej oraz sympozjalnej 

studentów oraz kardy naukowo-dydaktycznej.  

Powyższe cele, warunki ich realizacji oraz główne cele polityki kadrowej sankcjonuje Uchwała nr WR-

0012-28/2021 Rady Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie z dnia 31 

maja 2021 r. w tym załącznik: Polityka kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia Wydziału Rzeźby 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (załącznik nr 10_3, załącznik nr 10_4)   

Wymagania w zakresie tworzenia i doskonalenia programu studiów określa Uchwała nr 26/2019 Se-

natu krakowskiej ASP z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Załącznik nr 10_5)   

 Monitorowanie procesu kształcenia na Wydziale Rzeźby ma na celu dostosowanie do przepisów i 

najnowszych osiągnięć naukowych i artystycznych. Odbywa się w sposób ciągły i na wszystkich po-

ziomach w oparciu o przeglądy np. semestralne, wystawy, w kontekście całościowej dyskusji dotyczą-

cej przedmiotu czy w wyniku zaleceń zawartych w raporcie WZZJK przedstawianych Radzie Wydziału 

raz w roku. Ważnym narzędziem doskonalenia i oceny realizacji programu studiów są badania ankie-

towe dla kandydatów, studentów i dyplomantów. Pozwalają na szybkie identyfikowanie problemów 
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jak również podkreślenie dobrych stron różnorodnych rozwiązań, wytyczają również nowe kierunki 

rozwoju. Poddane analizie i ocenie są wskaźniki czytelności i dostępu do informacji dla kandydatów 

na studia, proces rekrutacji, dostosowanie oferty dydaktycznej do zmieniających się oczekiwań kan-

dydatów, szeroko pojęte warunki studiowania w wybranych zagadnieniach. W latach 2016 – 2018 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. J. Matejki, była gospodarzem i uczestniczyła w projekcie 

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych, którego celem 

było rozpoznanie sytuacji zawodowej i artystycznej absolwentów Akademii, ocena przez absolwen-

tów własnej aktywności podczas studiów, poznanie opinii absolwentów w zakresie możliwych i pro-

ponowanych zmian w ofercie uczelni. Raport dostarczył wielu cennych informacji również dla kierun-

ku rzeźba.  

Ponadto ocenie poddawani są przez studentów nauczyciele akademiccy poprzez wypełnienie ano-

nimowej ankiety w uczelnianym systemie Akademus. Jest to kolejny istotny element weryfikacji efek-

tów jakości kształcenia, a jego zasady reguluje Zarządzenie rektora nr 60 z dnia 26 maja 2020 (Załącz-

nik nr 10_6).     

Przyjęty system oceny efektów uczenia się oparty na formie przeglądu wydziałowego (semestral-

nego i końcoworocznego) oraz przeglądu senackiego posiada długą tradycję i pomimo szerokiego 

zakresu nadal jest kontynuowany a nawet rozszerzany. Zapoznanie się z efektami pracy w różnych 

pracowniach pozwala dostrzec indywidualne predyspozycje studentów, ocenić rozwój, adekwatność 

przyjętych założeń programowych. Analiza wyników i dotychczasowych metod wyłoniła nową formę 

jaka jest przegląd śródokresowy dla studentów III roku.   

Weryfikacja poziomu opanowania i umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy, kompetencji i 

umiejętności przynosi analiza i ocena prac dyplomowych (praca artystyczna i teoretyczna) oraz po-

ziomu dyskursu w ramach obrony prac dyplomowych. Istotną rolę pełnią wystawy najlepszych dy-

plomów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Pałacu Sztuki, a także Ogólnopolska Wystawa Naj-

lepszych Dyplomów w Gdańsku jako konfrontacja z przedstawicielami innych środowisk, uczelni, 

systemów kształcenia. Jest to okazja do porównań, potwierdzenia efektów kształcenia, umożliwia 

także uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej jakości kształcenia.  

Ocena współpracy ze środowiskiem społeczno -gospodarczym. Niewątpliwym atutem Wydziału jest 

szeroko zakrojona, stała współpraca z podmiotami zewnętrznymi takimi jak: firmy, ośrodki akade-

mickie, jednostki samorządowe, z którymi Wydział zawarł umowy lub podpisał listy intencyjne. Wery-

fikacja odbywa się w oparciu o analizę kompatybilności z realizacją zakładanych efektów uczenia się 

na WRZ oraz stopnia zaangażowanie partnerów, ich rzetelności w realizacji umów. Szczególnie cenne 

są działania na rzecz współfinansowania projektów, dostępności do bazy technologicznej, promocja 

w formie katalogów, w mediach, tworzenie środowiska szerokiego oddziaływania, kształtującego 

świadomość społeczną i kulturową. Przyjęcie przez partnerów oferty WRZ udziału w programie „Zin-

tegrowanym programie rozwoju ASP w Krakowie”, który w trybie konkursowym uzyskał dofinanso-

wanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) potwierdza świadomość wartości wspólnego 

działania. 

Program jest systematycznie doskonalony. Studenci WRZ maja świadomość realnego wpływu na 

działania doskonalące. Biorą aktywny udział w obradach Rady WRZ, spotkaniach WZZJK (konsultacje, 

wyrażanie opinii, w tym pisemnie) Inicjowane są spotkania samorządu studenckiego z władzami Wy-

działu. Ocenie podlega również infrastruktura dydaktyczna Wydziału, warunki pracy w poszczegól-

nych pracowniach – baza lokalowa, dostępu do niezbędnej aparatury, urządzeń profesjonalnego 



 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 44 

wsparcia w zakresie technik realizacyjnych. Należy również podkreślić zaangażowane w działalność 

artystyczno-naukową i organizacyjną kół Artystyczno – Naukowych na Wydziale, które inicjują, 

współorganizują plenery sympozja, wystawy i wykłady wprowadzając z własnej inicjatywy elementy 

nie objęte programem studiów. 

Potwierdzeniem sprawności systemu zapewnienia jakości kształcenia jest wprowadzenie po szero-

kich konsultacjach szeregu zmian strukturalnych i programowych wychodzących naprzeciw postula-

tom nabywania praktycznych i teoretycznych kompetencji studentów w obszarach kreacji cyfrowej, 

najnowszych trendów w sztuce z wykorzystaniem działań intermedialnych, adaptacji do rynku sztuki 

oraz zmian w zakresie technologii materiałowych, m.in:  

• utworzenie Zakładu Teorii Kształcenia Kierunkowego  

• utworzenie Zakładu Technik Prezentacji i Kreacji Cyfrowej   

• przekształcenie Pracowni Rzeźby w Metalu w dwa podmioty: Pracownię Rzeźby w Metalu oraz 

Pracownię Małej Formy Rzeźbiarskiej i Medalierstwa   

• utworzenie wspomagającego bloku: Laboratorium Technik i Technologii Rzeźbiarskich, w skład, 

którego wchodzą: Warsztat Odlewniczy, Warsztat Metalu, Warsztat Stolarski  

• utworzenie Pracowni Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu Rzeźbiarskiego 

• wprowadzono istotne zmiany w systemie rekrutacji wynikające z potrzeby dostosowania do 

ograniczeń i zapobiegania zagrożeniom pandemicznym. Rekrutacja oparta została o system 

on-line, co nie tylko zabezpieczyło możliwość aplikacji na studia, ale zaowocowało zwiększo-

ną ilością kandydatów. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem szczegó-
łowych kryteriów oceny programowej 

  POZYTYWNE NEGATYWNE 

Czyn
niki 
we

wnę
trz-
ne 

Mocne strony 

1.Kadra – wysokie kwalifikacje/stopnie naukowe 
+ młoda, dynamiczna kadra( duży potencjał roz-
wojowy). 

2.Program kształcenia – nowoczesny, adekwatny 
do oczekiwań studentów i zapotrzebowania 
„rynku”, elastyczny szybko reagujący na zmiany 
w otoczeniu. 

3. Metodologia kształcenia – zindywidualizowane 
podejście, wyczulenie na jednostkowe predyspo-
zycje i charakterystyki osobowe, dobrze wywa-
żone proporcje pomiędzy teoretycznym, kreacyj-
nym i „zawodowym” pakietem wiedzy, umiejęt-
ności i kompetencji. Model holistyczny. 

   

Słabe strony 

1. wolny postęp rozwoju bazy dydaktycznej (prze-
strzeń dla studentów i infrastruktury) - niedofi-
nansowanie 
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Czyn
niki 
ze-

wnę
trz-
ne 

Szanse 

1. Lokalizacja – Kraków jako wiodący ośrodek 
kulturalny i gospodarczy = szerokie pole eksplo-
racji, aktywności profesjonalnej (rynek), nasyce-
nie instytucjami kultury, nauki i sztuki, możliwość 
wieloaspektowej interakcji.  

2. Rozpoznawalność w skali lokalnej i globalnej, 
„dobra marka” = zainteresowanie ze strony 
ośrodków zagranicznych – stymulator umiędzy-
narodowienia nauczania i popularyzowania osią-
gnięć artystyczno-badawczych. 

3. Oczekiwane efekty nowej ewaluacji Uczelni 
mogą stać się impulsem motywującym (także 
finansowo) rozwój Uczelni a tym samym Wydzia-
łu poprzez pozyskanie środków na nowe inwe-
stycje w rozwój bazy naukowo-dydaktycznej oraz 
prowadzone badania naukowe. 

  

  

   

Zagrożenia 

1. Złe rozpoznanie statusu/misji uczelni artystycz-
nych przez organy założycielskie = przeregulowa-
nie i ambiwalentne/nieprecyzyjne kryteria ewalu-
acji. 

2. Zmiany w sferze społeczno kulturowej – utylita-
ryzm = ewolucja w postrzeganiu/wyborach profe-
sji artystycznych jako ekonomicznie ryzykownych, 
niszowych/elitarnych, bez istotnego znaczenia/ 
prestiżu i przewagi w hierarchii społecznej.    

3. Słabo rozwinięty rynek sztuki i usług okołoarty-
stycznych, brak oficjalnego, sprawnego systemu 
ochrony i wsparcia twórców indywidualnych oraz 
lokalnych/środowiskowych inicjatyw i instytucji   - 
metropolizacja wyłączająca ośrodki peryferyjne z 
pełnoprawnego uczestnictwa/ wpływu na jakość 
/popularyzację „produkcji” artystycznej. 

  

 

 

(pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Jana Matejki w Krakowie z dnia 23 września 2021 r. 

Załącznik_nr_3_6_A Zarządzenie nr 76 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
z dnia 15 października 2019 r.  

Załącznik_nr_3_6_B Regulamin studenckich praktyk (plenerów) 

Załącznik_nr_3_6_C_ Uchwala nr WR-0012-38/2021 Rady Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
im Jana Matejki w Krakowie z dnia 23 września 2021 r. 

 

Kryterium 4 

Załącznik nr 4_1 Wykaz pracowników etatowych na WR 

Załącznik nr 4_2 Wykaz profesorów emerytowanych od ostatniej oceny 

Załącznik nr 4_3 Awanse naukowe kadry dydaktycznej Wydziału Rzeźby 

Załącznik nr 4_4 Charakterystyka nauczycieli akademickich 

Załącznik nr 4_5 Wykaz wybranych dokonań naukowych/ artystycznych nauczycieli akademickich   

Załącznik nr 4_6 Wykaz wybranych dokonań dydaktycznych nauczycieli akademickich  

 

Kryterium 5  

Załącznik_nr_5_1 Pracownie_wyposażenie 

Załącznik_nr _5_2 Regulamin korzystania z pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Wy-
działu Rzeźby 

Załącznik_nr _5_3 Podstawowe informacje o Bibliotece Głównej ASP w Krakowie   

  

Kryterium 6  

Załącznik_nr _6_1 Tabela_współpracy 

Załącznik_nr _6_2 Wykaz_współpracy 

Załącznik_nr _6_3 Skany umów o współpracy_Polska_i _Zagranica 

Załącznik_nr _6_4 Przykładowe formy współpracy istotne dla rozwoju Wydziału Rzeźby 

 

Kryterium 7  

Załącznik_nr_7_1 Aktywność międzynarodowa realizowana przez Wydział Rzeźby  

Załącznik_nr _7_2 Mobilność realizowana w ramach programów wymiany na Wydziale Rzeźby 

  

Kryterium 8  

Załącznik_nr_8_1 Nagrody i stypendia 
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Załącznik_nr_8_2 Zadania badawczo-artystyczne 

Załącznik_nr_8_3 Plenery, warsztaty, sympozja 

Załącznik_nr_8_4 Spis spotkań 

Załącznik_nr_8_5 Wystawy1 

Załącznik_nr_8_6 Publikacje 

Załącznik_nr_8_7 Biuro Karier 

Załącznik_nr_8_8 Biuro Karier_Pro Arte 

Załącznik_nr_8_9 Koła artystyczno-naukowe 

 

Kryterium 9 

Załącznik_nr_9_1 Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i 
osiągniętych rezultatach 

 

Kryterium 10  

Załącznik_nr_10_1 Uchwała nr 37/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie z dnia 21 października 2020 roku w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   

Załącznik_nr_10_2 Wewnętrzny System Zapewnienia jakości Kształcenia  

Załącznik_nr_10_3 Uchwała nr WR-0012-28/2021 Rady Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im 
Jana Matejki w Krakowie z dnia 31 maja 2021 r. 

Załącznik_nr_10_4 Polityka kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Załącznik_nr_10_5 Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krako-
wie z dnia 16 kwietnia 2019 

Załącznik_nr_10_6 Zarządzenie nr 60 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich dokonywa-
nej przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020 

 

Część III Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny  

1. Załącznik 1 (2_3 Program studiów na WRZ) - Program studiów dla kierunku Rzeźba ASP w Krako-

wie 

2. Załącznik 2 - Obsada zajęć na kierunku rzeźba 

3. Załącznik 3 - Harmonogram zajęć obowiązujący w semestrze roku akademickiego 2020/2021  

4. Załącznik 4 - Charakterystyka nauczycieli akademickich  

5. Załącznik 5 - Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia 

błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, któ-

ra poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 
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6. Załącznik 6 - Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych 

obiektów, w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na kierunku konserwacja i re-

stauracja dzieł sztuki ASP w Krakowie  

7. Załącznik 7 - Wykaz tematów prac dyplomowych  
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3
                

Poziom stu-
diów 

Rok studiów 

Studia stacjonarne 

Rok akademic-
ki 2018/19 

Rok akademic-
ki 2019/20 

Rok akademic-
ki 2020/21 

Rok akademic-
ki 2021/22 

jednolite 
studia magi-
sterskie 

I 18 14 17 17 

II 20 15 15 18 

III 16 21 14 14 

IV 26 15 25 16 

V 17 21 13 26 

Razem: 97 86 84 91 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok ukoń-
czenia 

Studia stacjonarne 

Liczba studentów, którzy 
rozpoczęli cykl kształcenia 
kończący się w danym roku 

Liczba absolwentów  
w danym roku  

jednolite studia 
magisterskie 

2018/2019 16 15 

2019/2020 19 17 

2020/2021 11 12 

Razem: 46 44 

 

                                                           

3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierun-
ku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)4 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

300 

Łączna liczba godzin zajęć 6410 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

198 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscy-
plinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

150 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

22 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 12 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

- 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych stu-
diach przewiduje praktyki) 

- 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

                                                           

4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlega-
jących ocenie. 
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1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych pro-
wadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonar-
nych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

1./120 godz. 

 

 

2./ nie dotyczy 

 

 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów5 

Nazwa zajęć/grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne 
Liczba punktów ECTS 

Rzeźba  1516 57 

Rysunek  
758 43 

Technologia rzeźby  540 24 

Propedeutyka pro-
jektowania architek-
toniczno-
rzeźbiarskiego 

 

360 21 

Projektowanie archi-
tektoniczno-
Rzeźbiarskie 

 

Warsztaty plenero-
we 

 

160 5 

Plener studyjny  

Razem: 3334 150 

 

                                                           

5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlega-
jących ocenie. 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela6 

Nie dotyczy 

Nazwa zajęć/grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonar-
ne/niestacjonarne 

Liczba punktów ECTS 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

Razem:   

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych7 

Nie dotyczy 

Nazwa progra-
mu/zajęć/grupy zajęć 

Forma reali-
zacji 

Semestr 
Forma 
studiów 

Język wy-
kładowy 

Liczba studen-
tów 

(w tym niebę-
dących obywa-
telami polski-
mi) 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

                                                           

6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlega-
jących ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżynie-
ra/magistra inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania 
zawodu nauczyciela. 

7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlega-
jących ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedy-
nie taką informację. 
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Tabela 7: Nagrody i osiągnięcia studentów WR 2014-2021  

Nagroda, stypendium Rok Imię i Nazwisko 

"Sapere Auso" Małopolska Funda-
cja Stypendialna (stypendium za 
szczególne osiągnięcia artystyczne) 

2014/15 Michalina Bigaj 

2015/201
6   

Sara Hupas, Natalia  

2016/17 Sara Hupas 

Nagroda Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 

2014/201
5  

Szymon Stala 

Stypendium Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia dla studentów 

2014/201
5 

Natalia Jamróz, Szymon Stala, Dariusz Nowak, 
Michalina Bigaj, James Sierżęga 

2015/16 Natalia Jamróz 

2016/17 Kaja Pilch 

2017/18 Jagoda Mateja, Kaja Pilch 

2018/19 Karolina Łukawska 

2020/21 Karolina Cygnar 

Najlepsze Dyplomy Akademii 
Sztuk Pięknych (wystawa o cha-
rakterze konkursowym organizo-

wana przez ASP w Gdańsku, w 
której biorą udział wybrani absol-
wenci ze wszystkich publicznych 
uczelni artystycznych w Polsce) 

2016 
Natalia Jamróz  - Nagroda Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego 

2018 Olga Śliwa - wyróżnienie 

Konkurs Dyplom Roku ASP Kra-
ków (prowadzony przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Akademii Sztuk 
Pięknych) 

2018 Andrzej Dromert 

Medal ASP za wyróżniającą się 
pracę dyplomową 

2017 Sara Hupas 

2020 Sylwia Walania 

Medal im. Jerzego Bandury 2019  Dawid Królicki 
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2020 Karol Wycisk 

Stypendium Rektora ASP im. J. 
Matejki w Krakowie 

2014/15  

Dariusz Nowak, Michalina Bigaj, Radosław Daleki, 
Szymon Sala, Natalia Jamróz, Marcin Smosna, 
Ewelina Hojdys-Noga, James Sięrżęga, Andrzej 
Dromert, Konrad Koch 

2015/16 

Natalia Jamróz, Dariusz Nowak, Iryna Zhovtogo-
lova, Piotr Golonka, Dawid Niedużak, Sławomir 
Zięba, Jakub Prokop, Karolina Tłuczek, Sara Hupas, 
Konrad Koch 

2016/17 
Karolina Łukawska, Łukasz Bałos, Kinga Szawara, 
Urszula Bojenko, Jakub Prokop, Kaja Pilch, Bartosz 
Banasik, Jagoda Mateja 

2017/18 

Andrzej Dromert, Sylwia Walania, Agnieszka Saca-
ła, Dawid Szymczyk, Justyna Klecha, Olga Śliwa, 
Jagoda Mateja, Urszula bojenko, Karolina Łukaw-
ska, Kaja Pilch 

2018/19 
Magdalena Rębisz, Dawid Królicki, Patrycja Zelek, 
Kornelia Nowak, Żaneta Bzdyl, Urszula Bojenko, 
Karolina Cygnar, Kamil Sosin, Karolina Łukawska 

2019/20 
Karolina Cygnar, Jolanta Mroczek, Kornelia Nowak, 
Miłosz Prajsnar, Kamila Wajda, Karol Wycisk, Mał-
gorzata Zagóra, Dorota Gawlik 

2020/21 
Karolina Cygnar, Natalia Klimala, Miłosz Prajsnar, 
Kamila Wajda, Gabriela Iwan, Sylwia Marszałek-
Jeneralczyk, Barbara Wojewoda, Aleksandra Zając 

2021/22   

Stypendium im. Jana Matejki 
(wypłacane z funduszu, który po-
wstaje z darów docelowych) 

2015/16 Sara Hupas 

2017/18 Andrzej Dromert 
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Stypendium Henry’ego Dorena 
(USA) (który uczestniczył w kur-
sach szkoły letniej organizowanych 
w ASP w latach 80-tych. Spadkiem 
po mężu dysponuje żona. Na pod-
stawie regulaminu jeden stypen-
dysta rocznie otrzymuje stypen-
dium) 

2017/18 Dawid Szymczyk 

Ogólnopolski konkurs „Xawery 
Dunikowski XX/XXI” 2015 Andrzej Dromert - III Nagroda 

Call4 Arts – ogólnopolski konkurs 
organizowany przez Galerie dy-
stans w Krakowie 

2015/16 Karolina Tłuczek – nagroda główna 

2016/17 Kaja Pilch - wyróżnienie 

2017/18 Kornelia Nowak, Karol Wycisk – wyróżnienie 

Drawing Biennial/The Drawing 
From The Studio/ Timișoara 2017 Andrzej Dromert – nagroda I stopnia 

Biennale Małej Formy Rzeźbiar-
skiej im. Prof. J. Kopczyńskiego, 
Uniwersytet Artystyczny w Pozna-
niu 

  

2015 

Iryna Zhovtogolova - I nagroda w kategorii medal i 
płaskorzeźba 

Natalia Jamróz - II miejsce, nagroda indywidualna 

2017 

Elżbieta Urban – I nagroda w kategorii "Mała For-
ma Rzeźbiarska 

Agnieszka Sacała - I nagroda w kategorii "Medal I 
Płaskorzeźba” 

Sara Hupas - II nagroda  

Kaja Pilch – III nagroda 

2019/20 

Elżbieta Urban - Nagroda Specjalna Rektora Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Zofii Demkowskiej w 
Warszawie 

  

Barbara Jakubasz - Nagroda Specjalna Burmistrza 
Gminy Mosina 

  

Łukasz Stec – Wyróżnienie honorowe w kategorii 
„Medal i płaskorzeźba” 
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Artystyczna Podróż Hestii 

2016 Natalia Jamróz – finalistka 

2019 Karolina Łukawska - finalistka 

Ogólnopolski konkurs „Nauka in-
spiracją sztuki. Od mikroświata do 
wszechświata” – organizator Wy-
dział Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej, Uniwersytet Ja-
gielloński w Krakowie 

  

2014 Natalia Jamróz – I miejsce, wyróżnienie 

V edycja międzynarodowego kon-
kursu na najciekawszą formę prze-
strzenna realizowaną podczas XV 
International Iron Casting Works-
hops The Academy of Fine Art. In 
Gdańsk, Wydział Rzeźby i Interme-
diów Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku 

2015  Natalia Jamróz – nagroda główna 

Najlepsze Dyplomy ASP 2015  

Gdańsk 
2015 

James Sierżęga, nagroda Marszałka Województwa 
Pomorskiego 

Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski 
pt. „Zderzenie” 2016  

Damian Kucaba – nagroda główna, Marek Ada-
miecki – wyróżnienie grupowe 

Think Tank lab Triennale Think 
Tank lab Triennale International 
Festival of Contemporary Drawing 

2016  Natalia Jamróz  - finalistka 

VI Edycji Przeglądu Młodej Sztuki 
„Świeża Krew”, Galeria Socato we 
Wrocławiu 

2016 Natalia Jamróz, Damian Kucaba - finaliści 

 Międzywydziałowy Konkurs 
Współczesna transpozycja dzieł 
Konstantego Laszczki 

2016 

Dawid Szymczyk i Jakub Prokop – I nagroda ex 
aequo, Andrzej Dromert, Magdalena Rębisz, Syl-
wia Walania – wyróżnienie 

Ewa Nitoń – nagroda Samorządu Studenckiego 
ASP 

Tomasz Florek – nagroda sponsora 

Międzywydziałowy konkurs "Koli-
ber" 2017 Andrzej Dromert – I nagroda 
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Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół 
ASP im. Jana Matejki w Krakowie  2019  Elżbiety Urban za prace dyplomową 

Artystyczna Podróż Hestii 2020 

 

 

Sylwia Marszałek-Jeneralczyk , finalistka konkursu 

 

 Medal im. J Bandury   2021  Aleksandra Zając 

 Medal ASP  2021  Karolina Cygnar 

 Ogólnopolski konkurs ArtNoble w 
Żyrardowie  2021  Karolina Cygnar- wyróżnienie 

WYSOKIE LOTY im. Jana Wnęka z 
Odporyszowa. Konkurs interdyscy-
plinarny  

2021 Łukasz Stec - wyróżnienie   

  

Tabela 8: Nagrody i odznaczenia pracowników Wydziału Rzeźby 2014-2021  

Polskie odznaczenia cywilne (2014 -2021) 

  

  

  

Medal Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis  
 
 

złoty Czesław Dźwigaj (2018), Krzysztof Nitsch (2018) 

srebrny 

Andrzej Getter (2017), Bogusz Salwiński (2018), 
Aleksander Śliwa (2028), Karol Badyna (2019), 
Józef Murzyn (2019), Józef Sękowski (2019), Jan 
Tutaj (2019), Andrzej Zwolak (2020) 

brązowy 
Piotr Twardowski (2017), Bartłomiej Struzik 
(2020) 

Medal za Długoletnią Służbę   

złoty 
Andrzej Zwolak (2016), Jerzy Nowakowski 
(2017), Andrzej Getter (2017), Gawlik Wacław 
(2019) 

srebrny 
Krystyna Orzech (2017), Marita Benke-Gajda 
(2018) 
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Złoty Krzyż Zasługi 
Karol Badyna (2017), Jacek Kucaba (2020), Józef Murzyn (2017), 
Bogusz Salwiński (2018), Aleksandre Śliwa (2016) 

Srebrny Krzyż Zasługi 
Edward Krzak (2017), Jan Tutaj (2016), Mariola Wawrzusiak-
Borcz (2017) 

Brązowy Krzyż Zasługi 

Marita Benke-Gajda (2016), Marcin Nosko (2017), Dorota Rumin 
(2017), Bartłomiej Struzik (2017), Piotr Twardowski (2018), Krze-
simir Wiater (2019), Jacek Dudek (2019), Sławomir Biernat 
(2020), Michał Dąbek (2020), Jan Kuka (2020) 

Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania 

Krzysztof Nitsch (2014), Czesław Dźwigaj (2015), Jerzy Nowa-
kowski (2015), Andrzej Getter (2016), Jan Tutaj (2016), Aleksan-
der Śliwa (2017), Andrzej Zwolak (2017), Wacław Gawlik (2018), 
Marita Benke-Gajda (2018), Mariola Wawrzusiak-Borcz (2018), 
Ewa Janus (2019), Karol Badyna (2020), Marcin Nosko (2020), 
Bartłomiej Struzik (2020) 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski  

Krzysztof Nitsch (2020) 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów 
za całokształt twórczości 

Bogusz Salwiński (2018) 

Nagroda Ministra Kultury Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 

Ewa Janus (2021) 

Nagrody Rektora ASP im. J. Matejki w Krakowie 

Nagroda Rektora I stopnia 

Tomasz Bielecki, Sławomir Biernat, Magdalena Cisło, Iwona 
Demko, Stanisław Dryniak, Jacek Kucaba (2015) 

Józef Murzyn, Jan Tutaj (2016) 

Jan Tutaj, Ewa Janus (2020) 

Nagroda Rektora II stopnia 

Andrzej Zwolak (2014) 

Marcin Nosko (2016, 2020) 

Mariola Wawrzusiak – Borcz (2020) 

Nagroda Rektora III stopnia 
Michał Dąbek, Krzesimir Wiater (2014) 

Iwona Demko, Stanisław Dryniak, Jacek Kucaba (2015) 
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Nagroda Rektora zespołowa i 
specjalna 

Piotr Twardowski, Paweł Jach, Janusz Janczy, Jan Kuka (2014) 

Piotr Twardowski (2015) 

Michał Dąbek, Janusz Janczy, Jan Kuka, Bogusz Salwiński, Bar-
tłomiej Struzik, Piotr Twardowski (2017) 

Inne wybrane nagrody 

I Międzynarodowe Biennale 
Rzeźby - Marcos Juárez-Cordoba 
w Centrum Kultury w Marcos 
Juárez (Argentyna) 

2014 Mariola Wawrzusiak – Borcz – II nagroda 

MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 
ARCHITEKTURY 2015 W KRA-
KOWIE, temat edycji: „Ludzki 
wymiar miejskich przestrzeni” 

  

2015 Michał Dąbek, Jan Kuka - III nagroda  

Międzynarodowy Konkurs na 
pomnik Polaków Ratujących 
Żydów w Czasie II Wojny Świa-
towej, Warszawa 

2014 Jan Tutaj- wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs na projekt 
statuetki Nagrody Solidarności - 
organizator MSZ w Warszawie 

2014 Krzysztof Nitsch – I nagroda 

Konkurs na projekt Mauzoleum - 
Panteonu Ofiar Zbrodni Komuni-
stycznych zlokalizowanego na 
kwaterze „Ł” Cmentarza Woj-
skowego Na Powązkach W War-
szawie   

2015 
Michał Dąbek, Jan Kuka – wyróżnienie oraz 
realizacja projektu – otwarcie mauzoleum (1 
etapu) nastąpiło w dniu 27.09.2015 

Konkurs na pomnik Filipa de 
Girard’a w Żyrardowie  

2016 
Jan Tutaj - I nagroda  

 

Konkurs rzeźbiarsko-
architektonicznym na wykonanie 
koncepcji Pomnika Polski Mor-
skiej w Gdyni 

2016 Jan Tutaj - II nagroda  

Międzynarodowy Konkurs New 
Silk Road. New Starting Point- 
„Dream of Sunbird” Internatio-
nal Outdoor Sculpture Invitatio-

2016 
Piotr Twardowski – nagroda „The Best Mode-
ling Award“ 
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nal Exhibition, Yiwu (Chiny) 

Konkursie rzeźbiarsko - architek-
toniczny na wykonanie koncepcji 
Pomnika Polski Morskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

  

2016 Andrzej Getter – I nagroda 

Konkurs Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna woj. Śląskiego  

2016 
Michał Dąbek, Jan Kuka (wspólnie z Pracownią 
Projektową JEMS Architekci) – Grand Prix 

Doktor Honoris Causa University 
of Alba Lulia w Rumuni 

  

2016 Czesław Dźwigaj 

Konkurs na pomnik prezydenta 
Krakowa Juliusza Leo 

2017 
Karol Badyna – I miejsce, realizacja pomnika 

  

Konkurs na pomnik św. Barbary 
w Knurowie 

2017 Krzysztof Nitsch – I nagroda 

Projekt nagrody literackiej - sta-
tuetki Żółta Ciżemka  

  

2017  Krzysztof Nitsch  

Osobowość Roku 2018 czytelni-
ków Gazety Krakowskiej 

2018 Jerzy Nowakowski 

Konkurs na pomnik rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Chrzano-
wie  

2018 
Jacek Dudek, Krzesimir Wiater, Andrzej Dro-
mert – I nagroda 

Konkurs na projekt warszaw-
skiego pomnika Wojciecha Kor-
fantego, który ma stanąć u zbie-
gu Alej Ujazdowskich i ul. Agry-
kola 

2018 Karol Badyna  - I miejsce 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 

3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.). 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest 

ocena. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze 

roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac dyplomo-

wych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także nauczycieli 

akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych, sporządzoną wg 

następującego wzoru: 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, któ-

ra poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także informa-

cja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru: 

 

Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym dodatkowe wska-
zane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty zreali-

zowane przez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch semestrów 

poprzedzających wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji egzami-

nacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół oceniają-

cy. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki zawo-

dowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 
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5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji pro-

gramu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, jeśli 

praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie 

elektronicznej). 

6. Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych (publikacji, patentów, praw ochron-

nych, realizowanych projektów badawczych), których autorami/twórcami/realizatorami lub 

współautorami/współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku, a także ze-

stawienie ich osiągnięć w krajowych i międzynarodowych programach stypendialnych, krajo-

wych i międzynarodowych i konkursach/wystawach/festiwalach/zawodach sportowych 

z ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektro-

nicznej). 

7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec człon-

ków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom. 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne 

instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na 

zalecenia tych instytucji (w formie elektronicznej). 
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Załącznik nr 2  

do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej 

Profil ogólnoakademicki 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 
się 

Standard jakości kształcenia 1.1 

Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub dyscypli-
nach, do których kierunek jest przyporządkowany, są powiązane z działalnością naukową prowadzo-
ną w uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach oraz zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-
gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. 

Standard jakości kształcenia 1.2 

Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do 
których jest przyporządkowany kierunek, opisują, w sposób trafny, specyficzny, realistyczny 
i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osią-
gane przez studentów, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz 
profilowi ogólnoakademickiemu. 

Standard jakości kształcenia 1.2a 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów 
uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na pod-
stawie art. 68 ust. 3 ustawy.  

Standard jakości kształcenia 1.2b 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 
inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów, umożliwiających uzyskanie kompe-
tencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwali-
fikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245). 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 
programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 
organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Standard jakości kształcenia 2.1 

Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają w szczególności aktualny stan 
wiedzy i metodyki badań w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których jest przyporządkowany kierunek, 
jak również wyniki działalności naukowej uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach. 

Standard jakości kształcenia 2.1a 

Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny zakres treści programowych zawartych 
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy. 
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Standard jakości kształcenia 2.2 

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 
liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS, umożli-
wiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.2a 

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 
liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS 
w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 
w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia 
określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.3 

Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie 
nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym 
w szczególności umożliwiają przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej 
działalności. 

Standard jakości kształcenia 2.4 

Jeśli w programie studiów uwzględnione są praktyki zawodowe, ich program, organizacja i nadzór 
nad realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktu-
ra, a także kompetencje opiekunów zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez 
studentów efektów uczenia się, w szczególności tych, które są związane z nabywaniem kompetencji 
badawczych. 

Standard jakości kształcenia 2.4a 

Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 
środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, 
w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 
w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia 
określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.5 

Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naucza-
nie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.5a 

Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest zgodna z regułami 
i wymaganiami w zakresie sposobu organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia 
określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 
się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Standard jakości kształcenia 3.1 

Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia kandydatów 
na studia, umożliwiające właściwy dobór kandydatów, zasady progresji studentów i zaliczania po-
szczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów uczenia 
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się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów uczenia się 
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 

Standard jakości kształcenia 3.2 

System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz rze-
telną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, a stosowane me-
tody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej 
o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują studentów do aktywnego udziału 
w procesie nauczania i uczenia się, jak również pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów 
uczenia się, w tym w szczególności przygotowania do prowadzenia działalności naukowej lub udział 
w tej działalności. 

Standard jakości kształcenia 3.2a 

Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wyko-
nywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, są zgodne z regułami i wymaganiami 
zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 
68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 3.3 

Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk (o ile praktyki są uwzględnio-
ne w programie studiów), prace dyplomowe, studenckie osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne 
związane z kierunkiem studiów, jak również udokumentowana pozycja absolwentów na rynku pracy 
lub ich dalsza edukacja potwierdzają osiągnięcie efektów uczenia się.  

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Standard jakości kształcenia 4.1 

Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowa-
dzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studen-
tów efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 4.1a 

Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 
zajęcia ze studentami w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi 
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy. 

Standard jakości kształcenia 4.2 

Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, 
oparty o transparentne zasady i umożliwiający prawidłową realizację zajęć, uwzględnia systematycz-
ną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której wyniki są 
wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do ustawicznego 
rozwoju. 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 
studiów oraz ich doskonalenie 

Standard jakości kształcenia 5.1 

Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne po-
mieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne oraz apara-
tura badawcza, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są nowo-
czesne, umożliwiają prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, 
w tym przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności, jak również 
są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny 
udział w kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej. 

Standard jakości kształcenia 5.1a 

Infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których 
odbywają się zajęcia w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi 
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy. 

Standard jakości kształcenia 5.2 

Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne po-
mieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne oraz apara-
tura badawcza podlegają systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych 
przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, reali-
zacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Standard jakości kształcenia 6.1 

Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, 
w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu. 

Standard jakości kształcenia 6.2 

Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ tego 
otoczenia na program i jego realizację podlegają systematycznym ocenom, z udziałem studentów, 
a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 
kształcenia na kierunku 

Standard jakości kształcenia 7.1 

Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie 
z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania, 
a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów 
i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje 
systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry. 

Standard jakości kształcenia 7.2 

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki 
tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub za-
wodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Standard jakości kształcenia 8.1 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne 
do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi naukowe-
mu, społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akade-
mickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu do pro-
wadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności, motywuje studentów do osiągania 
bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników ad-
ministracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich. 

Standard jakości kształcenia 8.2 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których uczest-
niczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realiza-
cji i osiąganych rezultatach 

Standard jakości kształcenia 9.1 

Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami 
różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na 
kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwościach dalsze-
go kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów. 

Standard jakości kształcenia 9.2 

Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom, w których 
uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach 
doskonalących. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

Standard jakości kształcenia 10.1 

Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu 
studiów oraz prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte o wyniki analizy wiary-
godnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów oraz ze-
wnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. 

Standard jakości kształcenia 10.2  

Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia, których 
wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości. 
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