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Nazwa ocenianego kierunku studiów: wzornictwo 

1. Poziom/y studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) 

2. Forma/y studiów: stacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny - nie dotyczy 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

wg załącznika nr 2 do zarządzenia nr 28 Rektora ASP z dnia 13 maja 2019 roku: 

STUDIA 1. STOPNIA 

Symbol 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

WZORNICTWO 

Po ukończeniu studiów jednolitych studiów pierwszego stopnia na 

kierunku wzornictwo absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

(uniwersalnych 

i drugiego 

stopnia) Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

dla dziedziny 

sztuka 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie 

P6U_W: 

K1_W01  podstawowe zagadnienia niezbędne do realizacji prac artystycznych 

i zadań projektowych w zakresie wybranej specjalności 

P6S_WG  

K1_W02  podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki i technik 

wspomagających projektowanie  

P6S_WG  

K1_W03   podstawowe zagadnienia z zakresu ergonomii P6S_WG 

K1_W04  podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii percepcji i procesów 

poznawczych oraz wiedzy o barwie  

P6S_WG  

K1_W05  podstawowe etapy historii i rozwoju wzornictwa przemysłowego 

oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi 

zagadnieniami 

P6S_WG 

K1_W06  podstawowe zjawiska w sztuce – style, obiekty, dzieła sztuki  

i sylwetki twórców, ze szczególnym uwzględnieniem czasów 

nowożytnych  

P6S_WG  

K1_W07  kontekst kulturowy i społeczny sztuki i wzornictwa  P6S_WG  

P6S_WK 
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K1_W08  podstawowe zagadnienia z zakresu technologii i materiałów 

stosowanych we wzornictwie i sztuce oraz rozwój następujący  

w tych dziedzinach 

P6S_WG 

K1_W09  podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej  P6S_WG  

P6S_WK 

K1_W10  związek posiadanej wiedzy o projektowaniu z praktyką z zakresu 

wybranej specjalności 

P6S_WG  

P6S_UW  

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

 P6U_U: 

K1_U01  realizować koncepcje projektowe w zakresie wybranej przez siebie 

specjalności, łącząc wartości estetyczne z wymogami użytkowymi, 

ergonomicznymi, technologicznymi i ekonomicznymi 

P6S_UW  

K1_U02  świadomie posługiwać się warsztatem plastycznym w zakresie 

rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów 

P6S_UW 

K1_U03 modelować z wykorzystaniem różnego rodzaju technik i materiałów P6S_UW 

K1_U04  formułować założenia projektowe oraz dokonywać weryfikacji 

opracowanych rozwiązań ze względu na przyjęte kryteria 

P6S_UW 

K1_U05  pracować w zespołach projektowych P6S_UO 

K1_U06  czytelnie przekazywać koncepcji artystycznych i projektowych  

w formie odręcznych szkiców i rysunków prezentacyjnych  

P6S_UW 

K1_U07  posługiwać się zasadami geometrii wykreślnej, perspektywy  

i rysunku technicznego 

P6S_UW 

K1_U08  posługiwać się oprogramowaniem 2D i 3D w pracach projektowych, 

w zakresie wybranej specjalności, na poziomie podstawowym 

P6S_UW 

K1_U09  sporządzić dokumentację wzorniczą projektu P6S_UW 

K1_U10  posługiwać się techniką fotograficzną w pracy projektanta P6S_UW 

K1_U11  zaprojektować kolorystykę produktu, wnętrza lub architektury  

z wykorzystaniem wiedzy o psychofizjologicznym oddziaływaniu 

barwy 

P6S_UW 
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K1_U12  samodzielnie rozwijać umiejętności warsztatowe projektanta oraz 

zdobywać wiedzę stosownie do specyfiki zadań projektowych 

P6S_UW  

P6S_UU 

K1_U13  celowo posługiwać się środkami plastycznymi zarówno w procesie 

projektowania, jak i własnej działalności artystycznej 

P6S_UW 

K1_U14  przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące 

realizowanych projektów, z wykorzystaniem informacji źródłowych  

P6S_UK  

K1_U15  Posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 P6S_UK 

K1_U16  przeprowadzić publiczną prezentację projektu z wykorzystaniem 

technik multimedialnych 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 
P6U_K: 

K1_K01 

ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, 

studia podyplomowe, kursy), mając świadomość zakresu posiadanej 

przez siebie wiedzy i umiejętności 

P6S_KK  

P6S_UU 

K1_K02 
gromadzenia, analizowania i świadomego interpretowania 

potrzebnych informacji 

P6S_KK  

P6S_UU 

K1_K03 
samodzielnego poszukiwania i podejmowania zadań projektowych 

oraz organizowania ich przebiegu 

P6S_KO  

P6S_KR 

K1_K04 

wykorzystania profesjonalnej wiedzy, umiejętności i zdolności 

twórczych w trakcie rozwiązywania zadań projektowych oraz 

skutecznego kontrolowania swojego zachowania w sytuacjach 

stresowych związanych z wykonywaniem zawodu 

P6S_KK  

K1_K05 

konstruktywnej krytyki prac z dziedziny wzornictwa, dostrzegając 

aspekty etyczne i społeczne, związane z wykonywaniem zawodu 

projektanta wzornictwa, w tym jego wpływ na środowisko 

P6S_KK 

K1_K06 efektywnego komunikowania się, negocjacji oraz organizacji pracy  

w ramach wspólnych projektów 

P6S_KO 

P6S_KR 

P6S_UK 

K1_K07 prezentacji specjalistycznych zadań i projektów w przystępnej 

formie, w trakcie kontaktów z przedstawicielami innych zawodów  

i dyscyplin 

P6S_KO  

P6S_UK 
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K1_K08 stosowania zasad ochrony własności intelektualnej P6S_KO  

P6S_KR 

 

 

STUDIA 2. STOPNIA 

Symbol EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

WZORNICTWO 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

Na kierunku studiów wzornictwo absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

(uniwersalnych  

i drugiego stopnia) 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 

dziedziny sztuka 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

P7U_W: 

K2_W01 w stopniu zaawansowanym zagadnienia z obszarów 

nauki i sztuki, niezbędne do realizacji prac artystycznych 

i zadań projektowych w zakresie wybranej specjalności 

P7S_WG 

K2_W02 zagadnienia z zakresu historii i teorii sztuki P7S_WG 

K2_W03 zagadnienia z obszaru nauk społecznych  

i humanistycznych, pomocne w działalności projektanta 

wzornictwa 

P7S_WG 

K2_W04 w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu 

historii wzornictwa przemysłowego; jego kontekst 

historyczny i kulturowy oraz współczesne zjawiska w tej 

dziedzinie 

P7S_W

G 

P7S_WK 

K2_W05 zasady prowadzenia działalności zawodowej projektanta 

wzornictwa, mając świadomość dokonań historycznych 

i współczesnych w tej dziedzinie 

P7S_W

G 

P7S_WK 

K2_W06 relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi 

aspektami studiów oraz posiada zdolność do syntezy 

obu obszarów 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2_W07 zagadnienia związane z procesem twórczym 

umożliwiające niezależność kreacji artystycznej  

i projektowej 

P7S_WG 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

P7U_U: 
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K2_U01 prowadzić samodzielną działalność artystyczną,  

ze świadomym wykorzystaniem odpowiednich środków  

i mediów 

P7S_UW 

K2_U02 metodycznie rozwiązywać złożone problemy 

projektowe w zakresie wybranej przez siebie 

specjalności 

P7S_UW 

K2_U03 podejmować oraz w profesjonalny sposób uzasadnić 

decyzje projektowe w zadaniach o znacznym stopniu 

komplikacji 

P7S_UW 

K2_U04 podjąć pogłębioną refleksję na temat zjawisk kultury  

i zagadnień techniki oraz zachować twórczą i etyczną 

postawę 

P7S_UW 

K2_U05 organizować proces projektowania i zarządzać 

zespołami projektowymi, w tym również 

interdyscyplinarnymi 

P7S_UO 

K2_U06 prezentować koncepcje projektowe i artystyczne 

z wykorzystaniem rysunku zawodowego oraz 

programów 2D i 3D 

P7S_UW 

K2_U07 sporządzić dokumentację wzorniczą projektu P7S_UW 

K2_U08 analizować, oceniać i selekcjonować informacje 

źródłowe, jako wiedzę niezbędną do realizacji 

prowadzonego projektu 

P7S_UU 

P7S_UW 

K2_U09 prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą 

pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika 

zespołu badawczego 

P7S_UW 

K2_U10 na poziomie zaawansowanym posługiwać się środkami 

plastycznymi, zarówno w procesie projektowania jak  

i własnej działalności artystycznej 

P7S_UW 

P7S_UU 

K2_U11 tworzyć rozbudowane prezentacje w formie słownej 

i pisemnej na tematy dotyczące zarówno własnej 

specjalności, jak i szerokiej problematyki z dziedziny 

wzornictwa i obszaru sztuki 

P7S_UK 

K2_U12 posługiwać się językiem angielskim w stopniu 

wystarczającym do porozumiewania się, również  

w sprawach zawodowych, czytania literatury fachowej, 

a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji 

na temat realizacji zadania projektowego 

P7S_UK 

K2_U13 publicznie prezentować prowadzone projekty  

z wykorzystaniem technik multimedialnych 

P7S_UK 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

P7U_K: 

K2_K01 ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, 

mając pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności 

P75_U

U 

P7S_KR 

P7S_KK 

K2_K02 samodzielnego inicjowania i podejmowania działań 

profesjonalnych, zarówno indywidualnych jak  

i zespołowych oraz planowania i organizowania ich 

przebiegu 

P7S_U

U 

P7S_KO 

P7S_KR 

K2_K03 ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną  

i wspólnie realizowane zadania oraz podporządkowania 

się zasadom pracy w zespole 

P7S_KK 

P7S_KR 

K2_K04 wszechstronnej analizy prac z dziedziny wzornictwa, 

dostrzegając aspekty etyczne i społeczne, związane  

z wykonywaniem zawodu projektanta wzornictwa,  

w tym jego wpływ na środowisko 

P7S_KO 

P7S_KR 

K2_K05 aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, zarówno 

poprzez działalność projektanta wzornictwa jak  

i przedsięwzięcia o charakterze artystycznym  

i kulturalnym oraz do podejmowania zadań związanych  

z popularyzacją wiedzy o wzornictwie 

P7S_KO 

P7S_KR 

K2_K06 stosowania zasad ochrony własności intelektualnej we 

własnej pracy projektowej i artystycznej 

P7S_KO 

P7S_KR 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  

 

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Barbara Widłak  

 

 

doktor habilitowany, profesor ASP  

dziekan Wydziału Form Przemysłowych 

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu  

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

 

Maria Dziedzic 

 

 

profesor zwyczajny 

Dziekan Wydziału Form Przemysłowych  

w latach 2016–2020 

 

Grzegorz Matusik  

doktor, adiunkt 

prodziekan Wydziału Form Przemysłowych 

członek Wydziałowego Zespołu  

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Anna Szwaja  

doktor habilitowany, profesor ASP 

prodziekan Wydziału Form Przemysłowych 

członek Wydziałowego Zespołu  

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Marta Buczak 

 
 

magister, specjalista 

czasowe wsparcie dziekanatu 

Maja Cybulska-Łacheta  
magister, specjalista 

pracownik dziekanatu 

Anna Stopińska-Ziętkiewicz  
magister, specjalista 

pracownik dziekanatu 

Anna Myczkowska-Szczerska 

 
 

doktor habilitowany, profesor ASP 

kierownik Katedry Podstaw Projektowania 

Szymon Kiwerski  

doktor, adiunkt 

członek Komisji Senackiej  

ds. Struktury i programów studiów 

członek Wydziałowego Zespołu  

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

pełnomocnik dziekana ds. struktury i rozkładu zajęć 
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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 

programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań 

jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu 

do szczegółowych 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 

prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu studiów 

i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły. W części I jego objętość 

nie powinna 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 

samooceny. 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 samooceny 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 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie to najstarsza polska uczelnia artystyczna –  

w 2018 roku obchodziła dwusetlecie swego istnienia. Została utworzona na mocy statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 1818 roku. Uczelnię tworzy siedem wydziałów,  

z których Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł 

Sztuki prowadzą kształcenie w modelu jednolitych studiów magisterskich, zaś Wydział Architektury 

Wnętrz, Wydział Form Przemysłowych oraz Wydział Intermediów kształcą w dwustopniowym modelu 

studiów licencjackich oraz magisterskich. Na uczelni działa Szkoła Doktorska oraz międzywydziałowe 

jednostki kształcenia – Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, a także: 

Wydawnictwo ASP, Biblioteka Główna ASP, Muzeum ASP, Archiwum ASP i Akademickie Biuro Karier. 

Funkcjonuje także Rada do spraw Stopni, która jest kolegialnym organem uczelni właściwym do 

nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Akademia stara się brać czynny udział  

w kształtowaniu otoczenia kulturalno-społecznego, współpracuje z wieloma partnerami 

zewnętrznymi, wydaje własne periodyki, przeprowadza konkursy artystyczno-projektowe, prowadzi 

liczne galerie i księgarnię internetową. Łącznie studiuje tu ok. 1 000 osób, a zajęcia prowadzi ok. 300 

pracowników. Akademia rozwija się stale pod względem struktury, kadry, kierunków i metod 

kształcenia. Pozostaje wierna własnej tradycji, a zarazem jest otwarta na wyzwania i potrzeby 

współczesności. Szczególne znaczenie dla historii polskiej sztuki użytkowej, jak i przyszłości 

projektowania ma prowadzący kierunek wzornictwo Wydział Form Przemysłowych, będący 

jednocześnie najstarszą polską szkołą wzornictwa. Swą siedzibę ma przy ulicy Smoleńsk 9, w budynku 

dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

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

 

Związek kierunku studiów ze strategią uczelni 

 

Koncepcja kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych jest powiązana z misją i głównymi celami 

strategicznymi uczelni. „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 społeczności akademickiej i dobrostanu społeczeństwa”.   

Zgodnie z misją ASP w Krakowie, przyjętą wraz ze Statutem Uczelni na podstawie Uchwały Senatu 

Akademii Stuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku, Wydział Form 

Przemysłowych realizuje swe podstawowe zadania i określoną koncepcję kształcenia.  

Załącznik nr_1_1 (Statut_ASP_tekst_jednolity_20210519) 

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 (Uchwała_nr_32_ws_przyjęcia_Strategii_ASP_na_lata_2021-2030) 

Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, od 14 lipca 1964 roku, jest integralną częścią całego 

systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (podlega tym samym ustawom, zarządzeniom, ma wspólny 

cel integracji z europejskim obszarem kształcenia). Jednocześnie dąży do powiązania sztuki 

projektowania z potrzebami współczesnej gospodarki i odpowiada wyzwaniom stawianym przed 

społeczeństwem XXI wieku poprzez integrację elementów sztuki, nauki, techniki i technologii.   

Aktualna Wydziałowa polityka kształcenia WFP na lata 2020–2025 została pozytywnie zaopiniowana 

i przyjęta przez Radę Wydziału Form Przemysłowych w dniu 27 listopada 2020 roku.  

 

Celem kształcenia na kierunku wzornictwo jest możliwie pełne, kompleksowe i nowoczesne 

kształcenie przyszłych projektantów. Wydział będąc pierwszą polską szkołą wzornictwa od ponad pół 

wieku jest miejscem rozwoju wybitnych talentów, stanowiąc pierwowzór wielu szkół designu. 

Zgodnie z ujętą w strategii jednostki misją, koncepcja programu zakłada kształcenie dobrze 

przygotowanych do pracy, świadomych swojej społecznej roli i otwartych na wyzwania 

współczesności projektantów wzornictwa. 

Zasadniczym celem kształcenia, obok przygotowania studentów do przyszłego zawodu projektanta, 

jest takie ukierunkowanie edukacji, aby absolwenci byli twórczymi, wrażliwymi dizajnerami, 

świadomymi, że ich decyzje wyznaczą kształt przyszłości.  

 

Realizacja celów misji Uczelni i Wydziału Form Przemysłowych ukierunkowana jest na: 

nowoczesność, otwartość, innowacyjność i kreatywność, a jednocześnie efektywne wykorzystywanie 

zasobów, inwestowanie w kapitał ludzki, konkurencyjność, umiędzynarodowienie, indywidualizację 

nauczania, wyłanianie talentów oraz rozwijanie relacji między kształceniem, nauką i gospodarką.  

Załącznik nr_1_3 (Polityka WFP) 
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Koncepcja kształcenia na kierunku wzornictwo tworzona jest w oparciu o wieloletnią tradycję 

Wydziału, potrzeby współczesności, obowiązujące ustawowe przepisy prawa, jak i szereg innych 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Powstały w 1964 roku Wydział nieprzerwanie 

doskonali i uaktualnia swój program, by poprzez kształcenie projektantów służyć społeczeństwu  

w zakresie podnoszenia jakości życia oraz wzbogacania materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego.  

Od początku istnienia wydziału zespół pedagogów tworzył pionierski program mający na celu 

połączenie przedmiotów typowych dla uczelni plastycznej z całkowicie odrębnymi zagadnieniami 

produkcji przemysłowej, modelowania, technologii, ergonomii i wielu innymi dziedzinami wiedzy.  

Dla twórców Wydziału ważną inspiracją były założenia ideowe Bauhausu, czy będącej jego ideową 

spadkobierczynią Hochschule für Gestaltung w Ulm. Dziś nasz program dydaktyczny opiera się na 

łączeniu elementów sztuki, nauk ścisłych i humanistycznych, oraz zagadnień technicznych  

i technologicznych. Przenika go głęboki humanizm, stawiający człowieka oraz jego potrzeby fizyczne, 

psychiczne i duchowe w centrum zainteresowania przyszłych projektantów. Ważnym elementem jest 

poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje, które 

mają wpływ na funkcjonowanie człowieka. Program ma charakter interdyscyplinarny i oparty jest na 

kooperacji z zewnętrznymi organizacjami, instytucjami, przedstawicielami przemysłu i biznesu, oraz 

współpracy ze specjalistami innych dziedzin.  

Wydział Form Przemysłowych stwarza swoim studentom bardzo dobre warunki do wszechstronnego 

poznania warsztatu projektanta form przemysłowych i projektanta komunikacji wizualnej, inspirując 

do indywidualnego rozwoju artystycznego i warsztatowego.  

Kształcenie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje 

indywidualne jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy do realizacji praktycznych 

ćwiczeń warsztatowych, które wdrażają studenta do samodzielnej pracy, a przede wszystkim 

rozwijają jego indywidualność projektową, artystyczną i technologiczną.  

Istotnymi celami koncepcji kształcenia na Wydziale są między innymi:  

- wszechstronność rozwoju;  

- rozwój umiejętności i talentu;  

- samodzielność myślenia i działania;  

- pobudzanie wyobraźni;  

- umiejętność tworzenia i realizacji własnych projektów artystycznych;  

- umiejętność twórczej współpracy w ramach różnorodnych inicjatyw twórczych;  

- umiejętność porozumienia się w ramach różnych środowisk społecznych, a także artystycznych, 

technicznych i kulturowych;  

- poszerzenie wrażliwości artystycznej i społecznej jaki i pogłębienie zakresu wiedzy i wartości 

humanistycznych.  

Władze Wydziału podejmują nieustannie działania mające na celu zwiększenie różnorodności oraz 

innowacyjności oferty kształcenia. Inicjatywy – przede wszystkim interesariuszy wewnętrznych – 

wpisują się w proces wykorzystywania kształcenia artystycznego i techniczno-technologicznego do 

wzmacniania kreatywnej współpracy z szeroko postrzeganą gospodarką, grupami społecznymi, 

środowiskami lokalnymi.  
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Interdyscyplinarna koncepcja studiów prowadzonych na Wydziale nawiązuje do misji naszej Alma 

Mater oraz wyznaczonych w strategii wydziałowej perspektyw rozwoju w zakresach sztuki, nauki oraz 

dydaktyki.   

 

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych istnienia kierunku kształcenia oraz zgodności efektów 

uczenia się z tymi potrzebami 

Jak to zostało określone w strategii rozwoju jednostki, pragniemy, by Wydział Form Przemysłowych 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie był „dobrze zaprojektowany” i wychodził 

naprzeciw wyzwaniom współczesności, w tym – oczekiwaniom rynku pracy. Nie zamierzamy 

rezygnować jednak z wieloletniej i utrwalonej tradycji kształcenia, o której skuteczności i randze 

świadczą liczne sukcesy absolwentów w branży projektowej, osiągane zarówno w kraju,  

jak i za granicą. 

W procesie formowania koncepcji kształcenia uczestniczyli i uczestniczą przede wszystkim 

pracownicy Wydziału. Większość z nich to praktykujący projektanci i artyści, którzy pracę na 

stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych od lat łączą z prowadzeniem własnej 

działalności twórczej i projektowej. Cennym momentem zewnętrznej weryfikacji programu jest 

coroczny przegląd senacki, polegający na krytycznej ocenie końcoworocznych prezentacji prac 

studentów wszystkich kierunków Akademii. 

Pod uwagę brane są także głosy studentów (ankiety, uwagi padające w bezpośrednich rozmowach, 

inicjatywy samorządu studenckiego). Ważnym przejawem głosów zewnętrznych są recenzje prac 

dyplomowych sporządzane przez zapraszanych specjalistów. Zauważamy także korzyści płynące  

z włączenia w proces kształcenia podmiotów zewnętrznych i planujemy rozwijać nawiązane już liczne 

kontakty z innymi wydziałami Akademii, uczelniami polskimi i zagranicznymi (jak. np. Politechnika 

Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Uniwersytet Sztuki w Belgradzie, 

Massachusetts Institute of Technology), instytucjami (m.in. Centralny Instytut Ochrony Pracy – 

Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz polskie organizacje  

i instytucje kultury – w tym Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, Muzeum 

Narodowe w Krakowie; organy administracji Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego oraz Urząd Wojewódzki) oraz krajowymi i zagranicznymi przedstawicielami przemysłu. 

Dostrzegamy także nieocenioną rolę międzyuczelnianej wymiany poglądów na kształcenie w zakresie 

wzornictwa, jaka ma miejsce podczas corocznych spotkań przedstawicieli wydziałów projektowych – 

to znakomita okazja do porównawczych analiz programów, metod i organizacji kształcenia, a także do 

dyskusji nad bieżącymi problemami dotyczącymi rozwoju i doskonalenia działalności badawczo-

naukowej i projektowej oraz rolą designu w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego. Inną formą 

pouczającej konfrontacji jest udział Wydziału w najbardziej prestiżowych przeglądach, wystawach  

i konkursach wzornictwa (jak np. Salone de Mobile w Mediolanie, Arena Design Poznań, Gdynia 

Design Days, Łódź Design Festival, Design 32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe, Vienna Design Week 

oraz wystawa w Akademickim Centrum Designu w Łodzi). Pomocne w kształtowaniu programu  

w zgodzie z wymaganiami rynku pracy okazują się również raporty płynące z akademickiego Biura 

Karier ASP (np. zestawienie słabych i mocnych stron studentów biorących udział w stażach w opinii 

potencjalnych pracodawców, wnioski z monitorowania karier absolwentów). Bardzo cenna  

w kształtowaniu programu nauczania jest wreszcie więź, jaką Wydział zachowuje ze swymi 

absolwentami – są oni zapraszani do współpracy jako konsultanci projektów studenckich, pośrednicy 

w kontaktach z przemysłem, głos doradczy, prowadzący warsztaty projektowe. Niekiedy sami 

absolwenci są autorami ważnych dla programu kształcenia inicjatyw (tematyka projektów, 
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warsztatów). Wszystkie z ww. czynników w sposób pośredni lub bezpośredni oddziałują na 

doskonalenie procesu kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych Krakowskiej ASP, aktualizację 

programu pod kątem potrzeb rynku pracy i doboru treści nauczania.  

Weryfikacja osiągnięć zakładanych efektów kształcenia odbywa się na każdym etapie procesu 

dydaktycznego poprzez ustalone i sprawdzone formy, takie jak: korekty i bieżące konsultacje prac, 

przeglądy wewnętrzne w pracowni/katedrze, omówienia i zaliczenia, wydziałowe przeglądy 

semestralne i końcoworoczne.  

Efekty uczenia się przyporządkowane do dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

pozwalają na zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności kompetencji społecznych na założonym 

poziomie. Szczegółowy opis zakładanych efektów uczenia się, składających się na opis sylwetki 

absolwenta kierunku wzornictwo – studia 1. i 2. stopnia, profil ogólnoakademicki – przedstawiono  

w odrębnym dokumencie.  

Załącznik_nr_1_4 (Lista efektów uczenia się i przedmiotów do potwierdzania jako efekty uczenia się 

2019-2020) 

Osiągnięciu tak sformułowanych zamierzeń służy odpowiednia organizacja i metodologia kształcenia. 

Zdobywanie wiedzy i umiejętności oparte jest na relacji mistrz-uczeń oraz indywidualnym podejściu 

do każdego studenta, a także na pracach zespołowych, warsztatowych i interdyscyplinarnych.  

Na program katedr i pracowni silnie oddziałują osobowości prowadzących przedmioty przypisane 

poszczególnym jednostkom. Plan studiów i wykaz przedmiotów do zrealizowania w ramach zajęć na 

kierunku wzornictwo przedstawiają odrębne dokumenty. 

Załącznik_nr_1_5a (Plan-studiow_WFP_L_2021-2022)  

Załącznik_nr_1_5b (Plan-studiow_WFP_M_2021-2022) 

Załacznik_nr_1_6a (Moduły-zajęć_WFP_L_2021-2022)   

Załacznik_nr_1_6b (Moduły-zajęć_WFP_L_2021-2022)   

Zakładany program kształcenia WFP realizowany jest w Katedrach:  

Metodyki Projektowania, Projektowania Ergonomicznego, Przestrzeni i Barwy, Podstaw 

Projektowania, Komunikacji Wizualnej, Sztuk Wizualnych. Program dydaktyczny był udoskonalany  

i poszerzany o kolejne obszary związane z dizajnem – jest związany z bieżącymi potrzebami świata  

i rozwijającymi się technologiami.  Do takich jednostek zaliczamy Pracownię Rozwoju Nowego 

Produktu. Szczególnie wyróżniające się koncepcją kształcenia na tle dostępnej w Polsce oferty 

dydaktycznej jest Pracownia Projektowania Ergonomicznego oraz obecna na wielu konferencjach 

krajowych i zagranicznych Katedra Przestrzeni i Barwy. W tym gronie znajdują się również Pracownia 

Projektowania Alternatywnego opierająca swój program na współpracy z rzemieślnikami oraz 

wiedzy na temat rodzimej kultury – pozwala studentom odkrywać zanikające zawody, wykorzystywać 

ich doświadczenia we współczesnych rozwiązaniach. Rozwijają się nowe pracownie podejmujące 

tematy związane z przyszłością, jej możliwościami i zagrożeniami. Pracownia Projektowania dla 

Środowisk Ekstremalnych, podejmuje tematy związane z trudnymi warunkami egzystencji człowieka. 

Przykładem może być realizowany projekt związany z adaptacją człowieka na Marsie.  

Z kolei Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego została wzbogacona o nowe 

przedmioty – Wstęp do projektowania uniwersalnego, Podstawy projektowania uniwersalnego  

i Projektowanie Uniwersalne, które podejmują istotne tematy dotyczące osób z niesprawnościami, 

wykluczonych społecznie, osób których przyszłość zależy w dużej mierze od odpowiedzialnych 

dizajnerów.   
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W odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata rozwija się również prężnie dziedzina związana  

z projektowaniem cyfrowym (UX, UI) oraz projektowaniem usług.   

Wystawą podsumowującą sukcesy naszych studentów, była ogólnopolska wystawa studentów 

wszystkich polskich wydziałów projektowych w ramach otwarcia Akademickiego Centrum Designu  

w Łodzi 29 czerwca 2021.  

http://www.acdesign.com.pl/blog/wystawy-w-akademickim-centrum-designu 

https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-

wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/ 

 

Dwustopniowe studia prowadzone są w trybie stacjonarnym. W początkowej fazie pandemii, 

podobnie jak we wszystkich uczelniach, zajęcia odbywały się online za pomocą platformy Teams.  

W roku akademickim 2021/2022 głównie z powodu trwającego od sierpnia 2021 r. remontu budynku 

wydziałowego, zajęcia prowadzone są hybrydowo – wszystkie zajęcia teoretyczne i językowe online, 

a zajęcia w pracowniach projektowych i artystycznych – stacjonarnie. Bardzo ważnym elementem 

kształcenia są obowiązkowe warsztaty projektowe, studenckie praktyki artystyczne, tzw. plener 

oraz praktyki zawodowe. Wszystkie te aktywności udało się zrealizować mimo trudnych warunków 

pandemiczno-remontowych. 

Załącznik_nr_1_7 (warsztaty projektowe_praktyki_zawodowe_2D_3D_2016_2022) 

 

Sylwetka Absolwenta  

Absolwenci Wydziału Form Przemysłowych otrzymują bardzo dobre przygotowanie teoretyczne  

i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów w charakterze projektanta wzornictwa 

przemysłowego – z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, 

projektowania produktu, a także szeroko pojętej komunikacji wizualnej.  

Kształcenie odbywa się w dwóch specjalnościach: projektowanie form przemysłowych  

i projektowanie komunikacji wizualnej. Studia licencjackie (7 semestrów, 211 ECTS) przygotowują do 

zawodu projektanta wzornictwa, do pracy artystycznej, kształtują twórczą i etyczną postawę, 

umożliwiają dalsze studia i doskonalenie zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy  

w zespole projektowym. Absolwent studiów magisterskich (4 semestry, 120 ECTS) ma pogłębioną 

wiedzę z zakresu metodyki projektowania, techniki oraz sztuki. Jest przygotowany do prowadzenia 

praktyki zawodowej projektanta w pełnym zakresie, do pracy samodzielnej lub w zespole 

interdyscyplinarnym, prowadzenia prac naukowo-badawczych, organizacyjnych oraz popularyzacji 

wiedzy o wzornictwie. Może doskonalić swe umiejętności i rozwijać wiedzę, podejmując studia 

doktoranckie (studia 3. stopnia). 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektowych zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym 

zakładanych przez siebie studiach, (Ergo Design, Exeon, Triada Design, Dobre Studio Projektowe, 

Hello Studio, Łobzowska Studio, Husarska Studio) zatrudniając absolwentów Wydziału oraz 

prowadząc staże i praktyki dla studentów WFP. Są także zatrudniani w krajowych  

i międzynarodowych instytucjach kultury, biorą udział w znaczących przedsięwzięciach 

kulturotwórczych. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów i odbywane w ich trakcie praktyki 

oraz realizację zadań studenckich i prac dyplomowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

(przedstawicielami gospodarki, placówkami kultury, ośrodkami naukowymi i badawczo-

rozwojowymi, organizacjami społecznymi), absolwenci studiów licencjackich i magisterskich są 

znakomicie przygotowani do pełnienia różnych funkcji w przedsiębiorstwach i instytucjach  

(od projektantów działających w zespołach projektowych po liderów tych zespołów, dyrektorów 

http://www.acdesign.com.pl/blog/wystawy-w-akademickim-centrum-designu
http://www.acdesign.com.pl/blog/wystawy-w-akademickim-centrum-designu
https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/
https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/
https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/
https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/
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kreatywnych, inicjatorów i animatorów przedsięwzięć związanych z rozwojem i promocją 

wzornictwa). 

Duża część absolwentów podejmuje pracę dydaktyczną na uczelniach wyższych o kierunku 

wzornictwo (ASP Kraków, ASP Katowice, ASP Gdańsk, ASP Szczecin, Uniwersytet Pedagogiczny  

w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie).  

Załącznik_nr_1_8 (Artysta i pracownik. Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców. 

Raport z badań jako) 

Załącznik_nr_1_8a (Absolwenci zatrudnieni na innych uczelniach) 

Aspekt Badawczy 

Jak wyżej wspomniano struktura Wydziału i program nauczania są udoskonalane i dostosowywane 

do obecnych wymagań, a zjawiskom tym towarzyszy nieustanne doskonalenia kadry dydaktycznej. 

Dzięki funduszom pochodzącym z dotacji projakościowej, jaką Wydział otrzymał w wyniku uprzednich 

ocen – parametrycznej (jednostek naukowych) i programowej PKA, możliwe było zorganizowanie 

cyklicznych wyjazdów zagranicznych o charakterze naukowo-studyjnym w zakresie wzornictwa.  

W ostatnich latach odbyło się kilka wyjazdów naukowych, w których wzięli udział pracownicy  

i studenci wydziału, pod opieką prof. Czesławy Frejlich i prof. Irmy Koziny. Były to wyprawy do Zlina, 

Bystrzycy pod Hostynem, Viskowic i Brna – szlakiem Tomasza Baty (2016); Dessau, Weimaru i Berlina 

– Bauhaus (2016); Czech i Austrii – Warsztaty Wiedeńskie (2017). Kolejny wyjazd związany był  

z wystawą Polskiej Awangardy w Łodzi – MS1, Muzeum Włókiennictwa (2019); oraz szlakiem 

architektury Katowic – Konior i NOSPR, Nikiszowiec, architektura PRL-u (2021). Ta forma działalności 

naukowo-studyjnej stanowi bardzo cenne uzupełnienie dotychczasowej działalności badawczej 

Wydziału.  

 

Badania tu prowadzone mają bowiem przede wszystkim charakter działalności projektowej, 

artystycznej i badawczo-rozwojowej oraz popularyzatorsko-organizacyjnej. Działalność badawcza 

dotyczy zagadnień takich jak m.in.: rozwój metod projektowo-badawczych w oparciu o wieloletni 

dorobek poszczególnych katedr i pracowni WFP w zakresie kształtowania projektantów. Wydział 

kładzie nacisk na popularyzację i dokumentację, która dotyczy następujących zagadnień: 

opracowania dorobku poszczególnych jednostek, rozbudowy zaplecza badawczego jednostek, 

opracowania narzędzi wspomagających projektowanie, studia nad metodyką projektowania, studia 

nad metodyką kształcenia, studia nad nowymi mediami i technologiami w projektowaniu, 

opracowanie wizualnego katalogu pojęć w kontekście sztuk pięknych i projektowych, organizacja 

ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych tematyce projektowej.   

W latach 2017–2022 powstało wiele publikacji wydziałowych, wydanych w Wydawnictwie ASP 

Załącznik_nr_1_9 (Wydawnictwa WFP 2017–2022) nasi pracownicy piszą również artykuły  

i opracowania do innych wydawnictw Załącznik_nr_1_10 (Publikacje pracowników WFP inne 

wydawnictwa). Dużą popularnością cieszy się Internetowe czasopismo o dizajnie Formy, redagowane 

przez grupę naszych pedagogów m.in. prof. Czesławę Frejlich, dr Piotra Hojdę  https://formy.xyz/  

– pismo publikuje recenzowane artykuły o charakterze problemowym – sześć esejów na kwartał.  

Na czasopismo składają się także Krótkie Formy redagowane przez zespół studencki – kilka tekstów 

miesięcznie. Do tej pory opublikowano 12 numerów czasopisma (77 artykułów w tym 17 autorstwa 

pracowników WFP). Załącznik_nr_1_11 (Formy_artykuły WFP) 

 

https://formy.xyz/
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Działania zmierzające do zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych ASP  

w Krakowie w kadencji 2020–2024   

   

Misja    

Celem podejmowanych przez nas działań, zarówno w obszarze projektowo-artystycznym,  

jak i kształcenia, jest twórcza zmiana rzeczywistości, pozwalająca na polepszenie warunków życia  

w wymiarze uniwersalnym. Naszym celem jest kształcenie dobrze przygotowanych, świadomych 

swojej społecznej roli i otwartych na wyzwania współczesności projektantów wzornictwa.   

Załącznik nr_1_12 (Nagrody i osiągnięcia studentów WFP 2016–2021) 

   

 1. Kształcenie   

1.1. Nasza uwaga skupiona jest na stymulowaniu pogłębionego rozpoznania problemów, 

podejmowaniu zadań w poczuciu odpowiedzialności za dobrostan użytkowników oraz szeroko 

pojętego środowiska. Podejście to wspierane jest zespołowym działaniem oraz współpracą ze 

specjalistami.     

1.2. Współczesne tempo i charakter zmian w świecie mogą negatywnie wpływać na ludzką 

egzystencję w jej wymiarze fizycznym i duchowym. Dlatego w kształceniu kładziemy nacisk na 

rozpoznanie tych zjawisk oraz umiejętne wykorzystanie tradycyjnych i współczesnych możliwości 

technologicznych, pozwalających na proponowanie rozwiązań przeciwdziałających niekorzystnym 

skutkom w duchu projektowania uniwersalnego.   

 

Załacznik_nr_1_13 (Wykłady monograficzne_ projektowanie uniwersalne)   

1.3. Dbamy o stymulowanie pracowników do ciągłego rozwoju i zdobywania kolejnych stopni 

naukowych. Stały rozwój kadry w celu zapewnienia aktualnego stanu wiedzy w obszarach 

reprezentowanych przez poszczególne jednostki wydziału daje studentom dostęp do najwyższej 

jakości informacji i umiejętności.   

Patrz: Kryterium nr 4, Tabela 4.2.: Rozwój kadry dydaktycznej na Wydziale Form Przemysłowych 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2014–2021. 

 

2. Badania 

2.1. Realizacja projektów naukowo-badawczych ma służyć rozwojowi kadry i wnosić istotny wkład 

w rozwój dyscypliny. Załącznik_nr_1_14 (Spis realizowanych tematów w ramach dotacji 

podmiotowej na działalność statutową w 2021 roku) 

2.2. Wyniki mają być upowszechniane, a pozyskane zaplecze badawcze wykorzystywane  

w kształceniu projektantów.  Załącznik_nr_1_15 (Infrastruktura badawcza WFP_ Przykładowe 

narzędzia będące na wyposażeniu pracowni) 

   

3. Współpraca 

3.1. Podejmowana współpraca z instytucjami kultury i podmiotami gospodarczymi ma na celu 

wspieranie kształcenia i działalności badawczo-projektowej. Ma prowadzić do przygotowania wysoko 

wykwalifikowanych projektantów oraz umożliwić wdrażanie wyników wspólnych projektów. 

Załącznik_nr_1_16 (Praktyki zawodowe studentów WFP 2015–2021)  



   

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 19 

 

3.2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi ma przyczyniać się także do wypracowania 

unikatowego programu kształcenia oraz podtrzymania wysokiej pozycji Wydziału na tle innych szkół 

projektowych w kraju i zagranicą. 

Załącznik_nr_1_17 (Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Wydziałem Form 

Przemysłowych) 

 

4. Warunki realizacji obranych celów      

4.1. Spójność    

Wdrażanie i doskonalenie programów studiów ma zapewnić utrzymanie spójności efektów 

kształcenia z Krajową Ramą Kwalifikacji. Działanie to ma zagwarantować ciągłość akredytacji PKA 

(Polskiej Komisji Akredytacyjnej) oraz zgodność ze statutem ASP.   

 

4.2. Integracja   

Sprzyjanie tworzeniu się zespołów badawczych i organizacyjnych ma przyczynić się do budowania 

silnego środowiska akademickiego oraz podejmowania inicjatyw integrujących całą społeczność 

wydziałową.    

 

4.3. Motywacja   

Stwarzanie studentom warunków do rozwoju, a także propagowanie postawy zaangażowania  

w podejmowaną pracę, cechującą się kreatywnością, otwartością umysłu i interdyscyplinarnym 

podejściem oraz szacunkiem dla indywidualności.   

 

4.4. Dostępność   

Zapewnienie – w ramach możliwości finansowych, organizacyjnych i wynikających z charakteru 

zawodu projektanta – dostępu do kształcenia na Wydziale osobom niepełnosprawnym poprzez 

odpowiednie dostosowanie infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego.    

 

4.5. Adaptacja   

Zapewnienie realizacji programu kształcenia, prowadzonych badań oraz innych form działania  

z uwzględnieniem zmiennych warunków występujących okresowo.    

 

4.6. Zaplecze    

Podniesienie jakości kształcenia i pracy poprzez dbałość o sukcesywny rozwój zaplecza technicznego  

i lokalowego. Zapewnienie studentom i pracownikom dostępu do najnowszych narzędzi badawczych, 

dydaktycznych i projektowych.   

 

4.7. Współdziałanie   

Sprawna współpraca z działami prawno-administracyjnymi uczelni w obszarze działalności 

projektowo-artystycznej, badań, kształcenia, kooperacji z podmiotami zewnętrznymi, promocji  

i popularyzacji.   

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1 

Wydział Form Przemysłowych jest jednostką rozpoznawalną i cenioną zarówno w kraju, jak i za 

granicą. Renomę zawdzięcza wierności ideałom twórców, jak i nieustannym dążeniem do 

doskonalenia w ramach obowiązujących wymogów prawnych oraz możliwości organizacyjno-
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finansowych. Panującej tu twórczej atmosferze będącej efektem profesjonalnych działań i oddania 

doświadczonej kadry towarzyszy poczucie wspólnoty, wyjątkowe relacje mistrz-uczeń oraz 

odpowiedzialna dbałość o dobrostan studentów i pracowników. Wydział jest nie tylko jednostką 

administracyjną Akademii – to wyraziste i prężnie działające środowisko utrzymujące stałe i silne 

więzi z byłymi pracownikami, absolwentami, stypendystami. Aura ta nie jest bez znaczenia dla 

kształtowania i realizacji programu studiów. 

 

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 

 

Treści programowe 

Kształcenie na kierunku Wzornictwo odbywa się zgodnie z programem studiów zatwierdzonym przez 

Senat ASP w Krakowie  

Załącznik_nr_ 2_1 (Uchwała nr 56_Dostosowanie_programow_studiów.pdf, dokumentowanym wg 

obowiązującego na Akademii zarządzenia Rektora.)   

Załącznik_nr_2_2 (Zarządzenie_28_dokumentacja_kierunkow_studiów) 

Załącznik_nr_2_3 (Uchwała_nr_30_ws_zmian_w_progr_studiów_oraz_ustalenia_progr_studiów_ 

podyplomowych) 

Załącznik_nr_2_3_A (kierunek_wzornictwo_cz1) 

Załącznik_nr_2_3_B (kierunek_wzornictwo_cz2)  

Załącznik_nr_2_3_C (kierunek_wzornictwo_cz3)  

Załącznik_nr_2_3_D (kierunek_wzornictwo_cz4) 

Załącznik_nr_2_3_E (kierunek_wzornictwo_cz5)  

Załącznik_nr_2_4 (Regulamin studiów)  

Załącznik_nr_1_5 (Plan-studiow_WFP_L_2021-2022) 

Kształcenie na kierunku wzornictwo obejmuje 3,5-letnie (7-semestralne) studia pierwszego stopnia  

i 2-letnie (4-semestralne) studia drugiego stopnia (w sumie 11 semestrów). Określona planem 

studiów ogólna liczba godzin, wynosi dla 1. stopnia 6330 godzin przy liczbie 211 punktów ECTS 

(przyjmujemy, że 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta), a dla 2. stopnia 3000 godzin przy liczbie 120 

punktów ECTS (przyjmujemy, że 1 ECTS = 25 godzin pracy studenta). Ogólna liczba godzin, jaką 

student realizuje w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia wynosi na pierwszym stopniu wynosi 3406 godzin (w tym 

zajęciom z wychowania fizycznego nie są przypisane punkty ECTS), a na drugim stopniu 1638.  

Program kształcenia na kierunku wzornictwo pozwala studentom realizować zakładane efekty 

uczenia się, zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności związanych z kształceniem na kierunku wraz 

ze wszystkimi elementami warsztatu projektanta. Przedmioty teoretyczne (m.in. Historia wzornictwa, 

Podstawy wiedzy o materiałach i procesach produkcyjnych, Desktop publishing (DTP), Teoria sztuki, 

Socjologia kultury, Technologia informatyczna) są komplementarne dla działań praktycznych oraz 

powiązane z dziedziną i zawodem projektanta.  Biorąc pod uwagę powyższe, program kształcenia 
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opiera się na rozwoju kompetencji niezbędnych dla zbudowania postawy świadomego  

i odpowiedzialnego projektanta.  

Wiedza, umiejętności i kompetencje niezbędne dla zrealizowania programu dla kierunku wzornictwo 

zostały wskazane i opisane w Kierunkowych Efektach Uczenia się przyjętych przez Wydział Form 

Przemysłowych ASP w Krakowie.  

Załacznik_nr_2_5 (WFP_ lista efektów uczenia się i przedmiotów do potwierdzania jako efekty 

uczenia się 2019-2020)  

Treści programowe zawarte w programie studiów mają charakter kompleksowy i realizowane są  

w poszczególnych grupach zajęć obejmujących kursy kierunkowe, kierunkowe do wyboru oraz 

artystyczne, teoretyczne i inne. Karty przedmiotów dla każdego przedmiotu i odpowiedniej pracowni 

uwzględniają wszystkie formy aktywności wymagane od studentów. 

Realizacja przyjętych założeń programowych odbywa się w następujących pracowniach, warsztatach  

i laboratoriach odpowiedzialnych za kształcenie: 

 

1. Katedra Podstaw Projektowania 

a) Pracownia Podstaw Projektowania 

b) Pracownia Technik Przekazu 

c) Pracownia Projektowania Modelowego 

 

2. Katedra Sztuk Wizualnych 

a) Pracownia A Podstawy Studiów Wizualnych 

b) Pracownia B Kształtowania Struktur Wizualnych 

c) Pracownia C Przestrzeń 

d) Pracownia D Transformacji Intermedialnych 

 

3. Katedra Komunikacji Wizualnej 

a) Pracownia Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej 

b) Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A 

c) Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B 

d) Pracownia Projektowania Typografii i Opakowań 

e) Pracownia Projektowania Interakcji 

f) Laboratorium Badań Wizualnych 

 

4. Katedra Metodyki Projektowania 

a) Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych 

b) Pracownia Projektowania dla Środowisk Ekstremalnych 

c) Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego 

d) Pracownia Projektowania Alternatywnego 

e) Laboratorium Projektowania Uniwersalnego 

 

5. Katedra Projektowania Ergonomicznego 

a) Pracownia Ergonomicznych Podstaw Projektowania 

b) Pracownia Projektowania Ergonomicznego 

c) Pracownia Projektowania Konceptualnego 

d) Pracownia Projektowania Produktu 
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6. Katedra Przestrzeni i Barwy 

a) Pracownia Wiedzy o Barwie 

b) Pracownia Przestrzeni i Barwy 

c) Pracownia Tekstyliów Użytkowych 

d) Laboratorium Barwy 

 

7. Pracownia Rozwoju Nowego Produktu 

 

8. Pracownia Obrazowania Multimedialnego 

 

9. Laboratorium Komputerowe 

 

10. Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze 

Mając na celu wdrażanie w program kształcenia treści adekwatnych dla aktualnych potrzeb 

odbiorców i reagowania na zjawiska otaczającego nas świata, dostosowaliśmy program nauczania na 

kierunku wzornictwo, uruchamiając przedmioty z zakresu projektowania uniwersalnego: 

a. Wstęp do Projektowania Uniwersalnego – 1 rok 1 stopień 

b. Podstawy Projektowania Uniwersalnego – 2 rok 1 stopień 

c. Projektowanie Uniwersalne – 1 rok 2 stopień 

d. Projektowanie Społecznie Odpowiedzialne – 1 rok 2 stopień 

Zmodyfikowane zostały także programy niektórych istniejących pracowni, aby były jak najbardziej 

aktualne, np.  

a. Pracownia Projektowania Produktu wprowadziła zagadnienia ekonomii cyrkularnej 

b. Pracownia Projektowania Typografii i Opakowań wprowadziła zagadnienia z obszaru ekologii 

c. Pracownia Projektowania Alternatywnego zacieśniła związki z rzemiosłem 

W ostatnim czasie także tematy Wykładów Monograficznych (obowiązkowych dla wszystkich 

studentów 1. i 2. stopnia) zostały oparte o aktualne treści.  

Załącznik_nr_2_6 (Wykłady monograficzne realizowane w latach 2016–2022)  

W ostatnich latach został położony nacisk na pracę w grupach w celu podniesienia kompetencji 

społecznych i wprowadzenia do pracy zawodowej. Szczególnie realizowane jest to na zajęciach 

kierunkowych we wszystkich pracowniach na 1. i 2. stopniu studiów oraz na warsztatach 2D i 3D 

dedykowanych 3 rokowi studiów 1 stopnia. 

W ostatnich latach zostały wprowadzone także nowe przedmioty odpowiadające na aktualne 

potrzeby rynku zawodowego, których zadaniem jest skuteczne podniesienie warsztatu studenta 

Załącznik nr_2_7 (Zarządzenie Rektora nr 85 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym ASP) 

a. Podstawy Fotografii Produktu 

b. Podstawy Technik Wideo 

c. Komputerowe wspomaganie projektowania Fusion 360 

d. Prezentacja zawodowa w języku angielskim 

Program studiów 1. stopnia przewiduje zajęcia w ramach przedmiotów kierunkowych zgodnych  

z wybraną specjalizacją oraz przedmioty uzupełniające bez względu na specjalizację. Dzięki temu 
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student ma możliwość wyboru takich przedmiotów, które poszerzą jego kompetencje zgodnie  

z zainteresowaniami. 

W programie studiów 2. stopnia jest przewidziany przedmiot wolnego wyboru, w ramach którego 

student może zdobywać wiedzę korzystając z oferty innych wydziałów.  

Program studiów 1. stopnia uwzględnia lektorat z języka obcego (do wyboru 3 języki obce).  

Na wydziale Form Przemysłowych wiodący jest język angielski. Zajęcia realizowane są przez kolejne  

4 semestry, w łącznym wymiarze 120 godzin, 4 ECTS.  

Na tym samym stopniu w semestrze 7 program przewiduje przedmiot o nazwie Prezentacja 

zawodowa w języku angielskim w ilości 16 godzin, 1 ECTS.  

Program studiów 2. stopnia uwzględnia lektorat z języka obcego (do wyboru 3 języki obce).  

Na wydziale Form Przemysłowych wiodący jest język angielski. Zajęcia realizowane w 2 semestrze,  

w łącznym wymiarze 30 godzin, 1 ECTS. 

Przedmiot kończy się egzaminem umożliwiającym nabycie przez studenta kompetencji językowych na 

poziomie B2+. Kompetencje językowe są również wzmacniane w kontaktach ze studentami Programu 

Erasmus+. Zasady organizacji kształcenia w zakresie języków obcych w ASP reguluje zarządzenie nr 80 

z 29 czerwca 2020 roku.  

Załącznik_nr_2 _8 (Zarządzenie nr 80 organizacja kształcenia w zakresie języków obcych) 

 

Harmonogram realizacji programu studiów, formy i organizacja zajęć oraz metody 

kształcenia 

Studia licencjackie 1. stopnia przygotowują do zawodu projektanta wzornictwa, do pracy 

artystycznej, kształtują twórczą i etyczną postawę, umożliwiają dalsze studia i doskonalenie 

zawodowe. Nauka trwa 7 semestrów. W czasie pierwszych trzech studenci uczestniczą w programie 

kształcenia podstawowego, uzyskując umiejętności twórcze z zakresu ogólnych i geometrycznych 

podstaw projektowania, projektowania komunikacji wizualnej (2d) i produktu (3d), projektowania 

kolorystyki. Poznają także warsztat dizajnera – od odręcznego rysunku zawodowego, poprzez 

modelowanie przestrzenne (w znakomicie wyposażonym wydziałowym warsztacie), po komputerowe 

wspomaganie projektowania (m.in. Photoshop, InDesign i Ilustrator z pakietu Adobe, Rhinoceros, 

Solid Works, Fusion 360). Studenci poznają metody i narzędzia potrzebne w pracy i pozwalające na 

racjonalną weryfikację decyzji projektowych, ćwiczą także pracę zespołową.  

Dzięki zajęciom z zakresu sztuk wizualnych – rysunku studyjnego, malarstwa i rzeźby – rozwijają 

wyobraźnię i wrażliwość artystyczną. Uczą się też sporządzania dokumentacji prac oraz 

multimedialnych technik prezentacji.  

W semestrze czwartym przychodzi kolej na wybór specjalności – 2d lub 3d. Od tego momentu 

główne projekty realizowane są w wybranych pracowniach kierunkowych oraz uzupełniających.  

Lista pracowni kierunkowych i uzupełniających (do wyboru dla studentów studiów 1. stopnia) 

• Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych 

• Pracownia Projektowania Konceptualnego 

• Pracownia Przestrzeni i Barwy 

• Pracownia Rozwoju Nowego Produktu 

• Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej 

• Pracownia Projektowania Typografii i Opakowań 

https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-struktur-uzytkowych/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-konceptualnego/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-przestrzeni-i-barwy/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-rozwoju-nowego-produktu/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-podstaw-komunikacji-wizualnej/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-typografii-i-opakowan/
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W kolejnych semestrach nadal doskonalone są umiejętności projektowe. Sprzyja temu udział  

w warsztatach prowadzonych przez zapraszanych wykładowców, specjalistów z kraju i z zagranicy. 

Ważną częścią programu są przedmioty dotyczące technologii, materiałów i procesów 

produkcyjnych, oraz te związane z prowadzeniem praktyki zawodowej. Całemu procesowi kształcenia 

od początku towarzyszą przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a w ramach  

1 roku studiów – także wychowanie fizyczne. 

Studenckie praktyki artystyczne, tzw. plener 

Program studiów 1. stopnia zawiera obowiązkową praktykę plenerową dla studentów 3 roku. Plenery 

organizowane były do niedawna w lutym, a obecnie odbywają się w kwietniu. Mają miejsce w Domu 

Pracy Twórczej ASP na Harendzie w Zakopanem. Plener finansowany jest przez Uczelnię i odbywa się 

pod opieką merytoryczną pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych z Katedry Sztuk 

Wizualnych. Plener przewiduje 20 godzin i 2 punkty ECTS. Opiekun pleneru wydaje studentom temat, 

który stanowi punkt wyjścia do pracy artystyczno-projektowej w wybranych technikach. Rezultatem 

pracy plenerowej studentów jest wystawa całego rocznika w Galerii Schody na terenie naszego 

budynku. 

Praktyki zawodowe  

Studenci 3 roku 1. stopnia zobligowani są do odbycia praktyk zawodowych w ramach przedmiotu 

Praktyki zawodowe należącego do semestru 7. Wydział współpracuje z kilkudziesięcioma 

przedsiębiorstwami i instytucjami, które umożliwiają naszym studentom sprawdzenie umiejętności  

w warunkach rynkowych. Praktyki te pozwalają na skonfrontowanie swoich wyobrażeń o pracy 

projektanta z realiami panującymi w firmach, obserwację metodologii pracy czy naukę technik 

komunikacji i współpracy z klientami zewnętrznymi. Niejednokrotnie zdarza się, że praktyki 

wakacyjne przeradzają się w długotrwałą współpracę studenta i firmy, skutkującą zatrudnieniem na 

stanowisku projektanta. 

Zasady odbywania praktyk zawarte są w dedykowanym regulaminie.  

Załącznik_nr_2_9 (Regulamin_praktyk) 

Studenci mogą realizować praktyki w przedsiębiorstwach dostępnych na liście ASP  

Załącznik_nr_2_10 (Praktyki lista firm)  

lub mogą wystąpić z własną propozycją firmy, w której będą realizować praktykę.  

Załącznik_nr_2_11 (Praktyki_zawodowe_umowa_o_organizacji_praktyki)    

Zaliczenie przyznawane jest na podstawie raportu z praktyk  

Załącznik_nr_2_12 (Zaliczenie_pracy_zawodowej_jako_praktyki)   

Dodatkowo, dzięki Akademickiemu Biuru Karier studenci mogą korzystać z różnego rodzaju form 

współpracy z firmami, dzięki realizowanym grantom i programom finansowanym ze środków 

zewnętrznych. Praktyki projektowe są znakomitą szansą dla studentów, aby poznać rynek, 

wymagania i oczekiwania potencjalnych pracodawców. Przygotowanie, jakie otrzymują nasi 

absolwenci, sprawia, że w zdecydowanej większości wypadków nie mają oni problemu ze 

znalezieniem pracy w zawodzie projektanta.  

Ostatni, siódmy semestr studiów, poświęcony jest głównie na przygotowanie pracy dyplomowej, 

która stanowi rozwiązanie wybranego zadania projektowego wraz z opisem. Do obrony dyplomu 

przygotowują zajęcia z prezentacji zawodowej w języku angielskim i autoprezentacji. 

Studia magisterskie 2. stopnia przygotowują do zawodu projektanta w pełnym zakresie, do pracy 

samodzielnej lub w zespole interdyscyplinarnym, prowadzenia projektów naukowo-badawczych, 

organizacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o wzornictwie. Absolwent studiów magisterskich posiada 

pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki projektowania, techniki oraz sztuki.  

https://biurokarier.asp.krakow.pl/%22%20/
https://wfp.asp.krakow.pl/studia/dyplomy/
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Okres nauki trwa cztery semestry. Pierwsze 2 obejmują głównie projektowanie kierunkowe  

o różnym charakterze, realizowane w wybranych pracowniach. Zajęcia mają charakter warsztatowy, 

często prowadzone są w zespołach studenckich, a podejmowane tematy stanowią część obszernych, 

interdyscyplinarnych zagadnień. Poszukiwaniu rozwiązań projektowych towarzyszą eksperymenty, 

testy i pace badawcze.  

Studenci doskonalą metodykę projektową, poszerzają wiedzę i umiejętności, często współpracując  

ze specjalistami z różnych dziedzin, naukowcami i ośrodkami badawczymi z Polski i z zagranicy. 

Wrażliwość twórczą rozwijają także w ramach przedmiotów z zakresu działań wizualnych 

obejmujących nowe media (Obrazowanie wideo) i zagadnienia związane z procesem tworzenia 

(Elementy budowy obrazu). Odbywają również warsztaty projektowe łączące tematykę 2d i 3d, 

prowadzone przez zapraszanych gości.  

Drugi rok studiów przeznaczony jest przede wszystkim na opracowanie dyplomowej pracy 

magisterskiej, która stanowi zaawansowane rozwiązanie wybranego problemu projektowego, 

poprzedzone wnikliwą analizą oraz refleksją teoretyczną i światopoglądową. Powinna mieć ona 

wymiar naukowo-badawczy i świadczyć o dojrzałej, odpowiedzialnej i świadomej postawie przyszłego 

projektanta.  

Pracy nad projektem towarzyszą między innymi ściśle powiązane przedmioty: Seminarium 

dyplomowe, Retoryka i autoprezentacja, Redakcja i edycja. 

W toku kształcenia na poziomie magisterskim studenci uczestniczą także w zaawansowanych 

zajęciach z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.    

Lista pracowni kierunkowych (do wyboru dla studentów 2. stopnia) 

• Pracownia Projektowania Alternatywnego 

• Pracownia Projektowania dla Środowisk Ekstremalnych 

• Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego 

• Pracownia Projektowania Ergonomicznego 

• Pracownia Projektowania Produktu 

• Pracownia Tekstyliów Użytkowych 

• Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A 

• Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B 

• Pracownia Projektowania Interakcji 

 

Sieć komputerowa i możliwości kształcenia na odległość 

Na naszym wydziale posiadamy Laboratorium Komputerowe, gdzie wszystkie stanowiska 

komputerowe są podłączone do Internetu i uczelnianej sieci komputerowej umożliwiającej dostęp do 

wydziałowych serwerów, na których studenci mogą przechowywać swoje prace, oraz wymieniać się 

plikami z wykładowcami bądź innymi studentami.  

We wszystkich pracowniach znajdują się bezprzewodowe punkty dostępowe umożliwiające łączenie 

się z Internetem oraz siecią uczelnianą bezpośrednio z urządzeń przenośnych studentów  

i pracowników. Sieć bezprzewodowa działa w międzynarodowym systemie EDUROAM.  

Komputery w Laboratorium Komputerowym dają studentom i pracownikom, możliwość zdalnego 

dostępu, za pośrednictwem łącza VPN (wirtualna prywatna sieć) do pulpitów zdalnych, dzięki czemu, 

mogą korzystać z mocy obliczeniowej komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania,  

https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-alternatywnego/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-dla-srodowisk-ekstremalnych/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-spolecznie-odpowiedzialnego/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-ergonomicznego/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-produktu/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-tekstyliow-uzytkowych/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-komunikacji-wizualnej-a/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-komunikacji-wizualnej-b/
https://wfp.asp.krakow.pl/pracownia/pracownia-projektowania-interakcji/
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jak również uzyskiwać dostęp do zasobów na serwerach wydziałowych, przez całą dobę – 7 dni  

w tygodniu, będąc jednocześnie poza uczelnią. 

Komputery w Laboratorium Komputerowym również umożliwiają, studentom i pracownikom dostęp 

do aplikacji i zasobów w chmurze internetowej firmy Microsoft, każdy otrzymuje swoje konto 

uczelniane, dzięki któremu może korzystać między innymi z aplikacji takich jak: Outlook (e-mail), 

OneDrive (dysk w chmurze internetowej), MS Teams (wirtualne spotkania multimedialne) i wielu 

innych, umożliwiających bądź ułatwiających naukę zespołową, a w razie potrzeby naukę zdalną. 

System zdalny uruchomiony w czasie pandemii na platformie Teams zapewnia kontakt dydaktyków 

ze studentami, również tych z programu Erasmus +. Tworzone zespoły dla każdego przedmiotu 

umożliwiają organizację i przeprowadzanie konsultacji, wykładów oraz dyskusji. Każdy z dydaktyków 

wykorzystuje szerokie spektrum możliwości związanych z pracą poprzez platformę Teams. Zdalny 

charakter mają również wspólne, otwarte dla wszystkich przeglądy semestralne i końcoworoczne, 

które są charakterystyczne dla egzaminowania na naszym wydziale. Studenci przygotowują 

prezentację zawierającą zrealizowane w danym semestrze zadania i prezentują ją wszystkim, którzy 

podłączają się za pomocą platformy Teams. Na tej samej platformie organizujemy obrony dyplomów, 

tutaj w zależności od potrzeb może wystąpić tryb hybrydowy — komisja i dyplomant obecni są 

stacjonarnie, pozostali uczestnicy – online. Pomimo trudności wynikających z praktycznego 

charakteru niektórych zajęć, została zapewniona właściwa komunikacja i integracja grup, a także 

ujawniły się nowe możliwości współpracy i realizacji zakładanych efektów uczenia się. Obecnie 

kształcenie zdalne jest realizowane dla przedmiotów teoretycznych, a wraz z zanikiem zagrożeń 

pandemicznych, również one zostaną przywrócone do trybu stacjonarnego. 

Załącznik nr 2_13 (Zarządzenie_nr_71_2021_za_1_Regulamin_kształcenia_na_odległość) 

Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

studentów na Wydziale Form Przemysłowych, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, 

odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Studiów ASP poprzez studiowanie wg 

Indywidualnej Organizacji Studiów (ITS). Indywidualna Organizacja Studiów w ASP polega na 

możliwości przyznania studentowi na jego wniosek Indywidualnego Planu Studiów albo 

Indywidualnego Programu Studiów. Szczegółowe zasady są opisane w regulaminie studiów  

w rozdziale drugim. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2 

Realizacja programu kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych odbywa się na zasadach 

optymalnego naszym zdaniem połączenia wieloaspektowych wymogów merytorycznych, prawnych, 

organizacyjnych, lokalowych, niekiedy trudnych do pogodzenia. Treści programowe stanowią spójną 

całość złożoną z przenikających się i uzupełniających elementów, czego najpełniejszą ilustracją są 

zbiorcze przeglądy poszczególnych roczników – jeden z najważniejszych i najbardziej 

charakterystycznych dla kierunku elementów weryfikacji założonych efektów uczenia się. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Oferta kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych kierowana jest do osób spełniających warunki 

formalne i prezentujących predyspozycje twórcze, których poziom sprawdzany jest w postępowaniu 

rekrutacyjnym. To osoby interesujące się wzornictwem, o wysokich zdolnościach manualnych, 

konstrukcyjnych, technicznych, a także – szerokiej wiedzy humanistycznej. Wydział poszukuje 

kandydatów wszechstronnie uzdolnionych, gotowych do podjęcia starannych, pogłębionych studiów 

w obranym kierunku, o wysokim stopniu społecznej odpowiedzialności i wrażliwości, postawie 

etycznej zgodnej z akademickim kodeksem postępowania oraz otwartym, interdyscyplinarnym 

podejściu do twórczości. Kandydaci na drugi stopień studiów powinni odznaczać się dojrzałością  

i wiedzą wymaganą od absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. Dodatkowym atutem 

kandydatów na studia magisterskie jest doświadczenie związane z odbytymi praktykami lub pracą 

zawodową, pozwalające na świadomy wybór dalszej ścieżki kształcenia. 

Wymagania wstępne oraz zasady rekrutacji na studia najpełniej przedstawiane są corocznie w postaci 

informacji zamieszczanych na stronie internetowej ASP w Krakowie w zakładce 

https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/oferta-studiow/wzornictwo oraz na stronie WFP 

http://wfp.asp.krakow.pl/wfp/ 

Na podstawie przyjętych przepisów i procedur potwierdzania efektów uczenia się, w procesie 

kształcenia mogą uczestniczyć osoby z wiedzą i kompetencjami nabytymi poza systemem studiów lub 

na innej uczelni, w tym zagranicznej.  

Wymagania wstępne dla kandydatów scharakteryzowane są wspólnie w corocznych uchwałach 

Senatu ASP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 1. rok studiów: 

Załącznik_nr_3_1 (Uchwała_54_2019_ Senatu _Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie) 

Załącznik_nr_3_2 (Uchwała nr 27_2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 27 maja 2020)  

Załącznik_nr_3_3 (Uchwała nr 17_2018_ zmiana_uchwały_44_2015_RPL)  

Załącznik_nr_3_4 (Uchwała_43_2019_ Potwierdzenie_efektów_uczenia_się) 

Rekrutacja na studia obu poziomów odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami kwalifikacji 

kandydatów, ustalonymi dla wszystkich kierunków krakowskiej ASP stanowiącymi, iż do odbywania 

studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która 

posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą, tytuł licencjata, magistra lub 

równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych (ewentualnie) wskazanych przez 

Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia 

oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie, tj.: w trybie rekrutacji przedstawi 

prace świadczące o zdolnościach i umiejętnościach plastycznych oraz dowiedzie posiadanej wiedzy 

kierunkowej, uzyska pozytywny wynik za wszystkie oceniane etapy/zadania egzaminu wstępnego 

oraz na rankingowej liście klasyfikacyjnej zajmie pozycję mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć. 

Studia 1. stopnia – kierunek wzornictwo 

Warunkiem dostania się na studia jest (po spełnieniu ogólnych wymagań procesu rekrutacji – 

rejestracja online, opłata, złożenie dokumentów) zdanie wielozadaniowego konkursowego egzaminu 

wstępnego i zajęcie odpowiedniego miejsca na liście rankingowej, a następnie (po ogłoszeniu 

przyjęcia na studia) – potwierdzenie gotowości podjęcia studiów. Egzamin przeprowadza 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. W czasie pandemii wyjątkowo formuła egzaminów została 
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uproszczona do dwóch etapów (bez części praktycznej) odbywanych zdalnie, jednak tradycyjnie ma 

on formę trzyetapową, która będzie też obowiązywać w bieżącym 2022 roku.  

Egzamin składa się z trzech części: 

– części praktycznej (zadanie rysunkowe i zadanie konstrukcyjne, sprawdzające zdolności plastyczne, 

techniczne i manualne),  

– przeglądu teczki (prezentacja prac rysunkowych, malarskich oraz portfolio z dokumentacją innych 

prac plastycznych i projektowych dowodzących zainteresowanie kierunkiem studiów) i rozmowy 

kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem teoretycznym (dotyczącej podstaw konstrukcji, funkcji, 

technologii i estetyki przedmiotów użytkowych, historii i współczesnych zagadnień wzornictwa oraz 

zainteresowań zawodowych kandydata).  

Za każdą część egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów (warunkiem zaliczenia 

zadania jest uzyskanie minimum 30 punktów). Egzamin jest uznany za zdany, gdy kandydat otrzyma 

minimum 90 punktów, zaliczając pozytywnie wszystkie zadania egzaminu. W trakcie egzaminu 

kandydat ma zatem szansę na wykazanie się wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami 

dowodzącymi predyspozycji do studiowania na kierunku wzornictwo.  

Ze względu na specyficzny charakter studiów kandydaci są zachęcani do udziału w specjalnie 

organizowanych spotkaniach informacyjnych i konsultacjach w wyznaczonych terminach (w tym  

w trakcie Dnia Drzwi Otwartych – w pandemicznym okresie to wydarzenie miało charakter online). 

Za konsultacje prac odpowiada zespół osób z Katedry Sztuk Wizualnych pod kierownictwem dr hab. 

Gabrieli Buzek-Garczyńskiej, których kompetencje pozwalają na ocenę i korektę przedstawianych 

przez kandydatów prac. Do wiadomości kandydatów podawana jest także lista lektur. Bieżące 

informacje dla kandydatów na kierunek wzornictwo podawane są także na stronie internetowej 

Wydziału Form Przemysłowych http://wfp.asp.krakow.pl/rekrutacja/egzamin-studia-licencjackie-1-

stopnia/ oraz na mediach społecznościowych (FB, YouTube i Instagram).  

 

Studia 2. stopnia – kierunek wzornictwo 

Warunkiem dostania się na studia jest (po spełnieniu ogólnych wymagań procesu rekrutacji – 

rejestracja online, opłata, złożenie dokumentów) zdanie wielozadaniowego konkursowego egzaminu 

wstępnego i zajęcie odpowiedniego miejsca na liście rankingowej, a następnie (po ogłoszeniu 

przyjęcia na studia) – potwierdzenie gotowości podjęcia studiów.  

Egzamin przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. W czasie pandemii wyjątkowo formuła 

egzaminów została uproszczona do dwóch etapów (bez części praktycznej) odbywanych zdalnie, 

jednak tradycyjnie ma on formę trzyetapową. Egzamin składa się z trzech części: 

– części praktycznej (zadanie projektowe, zgodne z zadeklarowaną wcześniej specjalizacją),  

– przeglądu teczki (prezentacja wybranych prac projektowych, plastycznych i ewentualnie – prac 

powstałych podczas praktyki zawodowej) i rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem 

teoretycznym (dotyczącej projektów wykonanych w trakcie praktycznej części egzaminu  

i prezentowanych w portfolio, współczesnych zagadnień wzornictwa oraz jego historii).  

Za każdą część egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów (warunkiem zaliczenia 

zadania jest uzyskanie minimum 30 punktów). Egzamin jest uznany za zdany, gdy kandydat otrzyma 

minimum 90 punktów, zaliczając pozytywnie wszystkie zadania egzaminu. W trakcie egzaminu 

kandydat ma zatem szansę na wykazanie się wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami 

dowodzącymi predyspozycji do studiowania na kierunku wzornictwo.   

http://wfp.asp.krakow.pl/rekrutacja/egzamin-studia-licencjackie-1-stopnia/
http://wfp.asp.krakow.pl/rekrutacja/egzamin-studia-licencjackie-1-stopnia/
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Ze względu na specyficzny charakter studiów kandydaci są zachęcani do udziału w specjalnie 

organizowanych spotkaniach informacyjnych i konsultacjach w wyznaczonych terminach  

(w tym w trakcie Dnia Drzwi Otwartych). Do wiadomości kandydatów podawana jest także lista 

lektur. Bieżące informacje dla kandydatów na kierunek wzornictwo podawane są także na stronie 

internetowej Wydziału Form Przemysłowych oraz w mediach społecznościowych (FB, YouTube  

i Instagram). 

Wydziałowymi koordynatorami egzaminów wstępnych na studia 1. i 2. stopnia są dwie osoby  

– mgr Klaudia Kasprzak i mgr Karol Cyrulik. Odpowiadają za koordynację wszystkich działań oraz  

za kontakt z administracją na poziomie uczelni. W ostatnim czasie przygotowali kilka ciekawych 

propozycji związanych z rozpowszechnianiem informacji na temat egzaminów. 

W 2021 roku utworzono wydarzenie Facebook Live z konsultacjami ogólnymi dla Kandydatów na 

studia 1. i 2. stopnia na Wydziale Form Przemysłowych. W ramach tego wydarzenia przekazane były 

informacje dotyczące wymagań, przebiegu i formy egzaminów wstępnych na rok 2021/2022. 

Prowadzący odpowiedzieli na pytania zadawane wcześniej w komentarzach do wydarzenia oraz  

na te zadane w trakcie trwania transmisji spotkania.  

W 2021 roku konsultacje odbyły się trzykrotnie: 

1. dnia 11 maja 2021 roku  

zasięg 1400 osób  

osoby, które otworzyły Live oraz zapisane video 665  

reakcje, komentarze, udostępnienia w trakcie trwania Live 13 osób  

79% osób to followersi WFP, 12 % przybyli z rekomendacji, 9% z udostępnień Live 

 

2. dnia 13 kwietnia 2021 roku 

zasięg 2700 osób 

osoby, które otworzyły Live oraz zapisane video 1200  

reakcje, komentarze, udostępnienia w trakcie trwania Live 38 osób  

74% osób to followersi WFP, 17 % przybyli z rekomendacji, 9% z udostępnień Live 

 

3. dnia 16 marca 2021 roku  

zasięg 4600 osób  

osoby, które otworzyły Live oraz zapisane video 1800  

reakcje, komentarze, udostępnienia w trakcie trwania Live 49 osób  

81% osób to followersi WFP, 12 % przybyli z rekomendacji, 7% z udostępnień Live 

W bieżącym roku Wydarzenie na Facebook pod hasłem Rekrutacja online 2021/2022 na WFP odbyło 

się 12 marca. Wydarzenie zostało utworzone dla wszystkich kandydatów na studia 1. i 2. stopnia,  

na Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Publikowane były wiadomości o terminach 

rekrutacji, formie egzaminów i niezbędnych formalnościach dla kandydatów. 
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Tab.3.1. Limity przyjęć i ilości kandydatów na studia 1. stopnia w latach 2015–2021 

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

Rejestracja  

w systemie  

on-line 

 88 92  83  86  65  70  92 

Przystępujących 

do egzaminu 

 71  73 71 

 

 73 

 

58  61  85 

Ilość osób 

przyjętych 

 31  32 30 

 

 30 

 

 31 28  30 

Limit miejsc  26  30  30  30  31  30  30 

 

Tab.3.2. Limity przyjęć i ilości kandydatów na studia 2. stopnia w latach 2015–2021 

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

Rejestracja  

w systemie  

on-line 

41  25  45 35  28  18  26 

Przystępujących 

do egzaminu 

 35 22 

 

42 

 

31 

 

 24  18  25 

Ilość osób 

przyjętych 

 23  22  26 

 

 23 

 

15 14  22 

Limit miejsc  26 22  22  22  22  22  22 

 

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

kształcenia 

Dokumenty zawierające opis efektów kształcenia są publikowane i dostępne na stronie internetowej 

WFP,  http://wfp.asp.krakow.pl/studia/dokumentacja-toku-studiow/ 

a szczegółowe metody weryfikacji i oceny tych efektów wykazane są w kartach poszczególnych 

przedmiotów.  

Załącznik_nr_3_5 (karty opisu przedmiotu 2021_2022) 

Monitorowanie realizacji efektów kształcenia odbywa się na bieżąco, a dokumentację zyskuje się 

szczególnie pod koniec okresów zaliczeniowych – na koniec semestru letniego i zimowego.  

Okazją do stwierdzania i weryfikacji efektów kształcenia są wszelkie formy sprawdzania wiedzy  

i umiejętności praktykowane na WFP (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminy pisemne i ustne,  

w tym w szczególności tzw. przeglądy – w pracowniach, w katedrach i przeglądy całego rocznika, 

egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie, sprawozdania z praktyk studenckich, organizowane  

w wydziałowej Galerii Schody wystawy po warsztatowe i poplenerowe, semestralne i końcoworoczne 

http://wfp.asp.krakow.pl/studia/dokumentacja-toku-studiow/
http://wfp.asp.krakow.pl/studia/dokumentacja-toku-studiow/
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– te ostatnie połączone z przeglądem dokonywanym przez Radę Wydziału i przez Senat oraz dyskusje 

programowe połączone z oceną realizacji założeń dydaktycznych prowadzone w gronach kolegialnych 

jednostek wydziału oraz Rady Wydziału (dyskusje pracowniane, katedralne, zwłaszcza dyskusje 

podczas posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Wydziału). Pod uwagę brane są wyniki ankiet studenckich 

oraz indywidualne uwagi pracowników, studentów, a także interesariuszy zewnętrznych, m.in. 

współpracujących z Wydziałem przedstawicieli przemysłu i instytucji kultury.  

W terminach wyznaczonych Zarządzeniem Rektora na WFP organizowana jest sesja egzaminacyjna, 

która ostatecznie weryfikuje postępy studentów w nauce. Wspomniane wyżej przeglądy są 

specyficzną formą sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, 

charakterystyczną dla szkół artystycznych. Przegląd ma postać publicznej prezentacji 

śródsemestralnej, semestralnej lub końcowo rocznej dokonań studenta. Studenci, w obecności 

kolegów z roku oraz prowadzących przedmiot/przedmioty (pracowników pracowni, katedry lub 

całego Wydziału) przedstawiają i krótko omawiają wszystkie lub wybrane prace. Następuje seria 

pytań, komentarzy i podsumowujących uwag. Po zakończeniu przeglądu w gronie prowadzących 

następuje dyskusja nad ocenami dla poszczególnych studentów. Przeglądy kończące semestry są 

komentowane także w szerszym gronie Rady Wydziału podczas jej klasyfikacyjnych posiedzeń.  

W ramach przeglądu student przedstawia swoje prace za pomocą prezentacji na przygotowanym 

odgórnie szablonie. Te prezentacje są wgrywane na dysk archiwizujący i stanowią dokumentację 

każdego rocznika. W czasie pandemicznym przeglądy odbywały się na platformie TEAMS. Zasada taka 

sama jak dla przeglądów stacjonarnych przeniesiona została na grunt on-line. W kolejnym tygodniu 

odbywa się sesja z przedmiotów teoretycznych. Po zakończonej sesji egzaminacyjnej każdy 

wykładowca zobowiązany jest do wpisania ocen do systemu Akademus, a następnie dostarczenia do 

dziekanatu protokołu zaliczenia przedmiotu oraz Karty Oceny Jakości Kształcenia (dotyczy 

przedmiotów kończących się przeglądem). Studenci, którzy nie spełnili warunków, aby zaliczyć 

przedmiot lub semestr, są kierowani na ich powtarzanie, jeżeli uprzednio o to zawnioskują. 

Wykładowcy oceniają swoich studentów wg obowiązującej skali ocen 2.0–5.5. Wszystkie 

zrealizowane prace dyplomowe i semestralne są archiwizowane cyfrowo na dysku wydziałowym. 

Cześć zrealizowanych prac (modele, prace rysunkowe i malarskie) pozostaje w archiwach 

wydziałowych poszczególnych katedr.   

Rodzaj, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów.  

W ramach zajęć na studiach 1. i 2. stopnia realizowane są tematy charakterystyczne dla profilu danej 

pracowni. Tematy podejmowane są często we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, z uczelniami, 

szkołami specjalnymi, instytucjami kultury, wydawnictwami, samorządami, przedsiębiorcami czy 

firmami. Oprócz tego wydawane są tematy konkursowe krajowe, zagraniczne oraz organizowane 

konkursy we współpracy Wydziału z różnymi instytucjami zewnętrznymi. Na studiach 2. stopnia 

tematy mają charakter bardziej problemowy, otwarty. Studenci mogą opracować tematy wydane 

przez wykładowcę lub zaproponować własny temat mieszczący się w problematyce danej pracowni. 

Projektowanie jako działanie interdyscyplinarne zakłada korzystanie z wiedzy innych dziedzin,  

co również stosuje się w pracy ze studentami nad danym zadaniem. W zależności od realizowanego 

tematu korzysta się z eksperckiej wiedzy konsultantów. Zarówno na studiach 1. jak i 2. stopnia 

kładzie się szczególny nacisk na stosowanie metod projektowych, podkreślana jest rola dogłębnej 

analizy, wyciągania wniosków, formułowania założeń, prototypowania, testowania, modelowania. 

Studenci są także uwrażliwiani na kwestie przewidywania skutków swoich działań (tzw. projekto-

wanie skutku). Zakres prac etapowych – semestralnych realizowany na każdym etapie studiów 

(studia 1. i 2. stopnia) są dostosowane do wymaganego poziomu oczekiwań określonych w KRK. 
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Dyplomowanie  

Wybór promotora i recenzenta oraz zatwierdzenie tematu – zasada wspólna dla obu stopni 

studiów 

Student wybiera promotora spośród uprawnionych do dyplomowania samodzielnych pracowników 

(osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego), którzy prowadzą zajęcia projektowe. Osoby 

ze stopniem doktora mogą być promotorami po otrzymaniu zgody od Dziekana na podstawie opinii 

Rady Wydziału.  

W pierwszej kolejności student dokonuje wyboru promotora spośród pracowników ze stopnia 

studiów, na którym studiuje, a w przypadku przekroczenia limitu dyplomantów u wybranego 

promotora (wynoszącego obecnie nie więcej 2 dyplomantów), możliwy jest wybór promotora 

spośród pracowników z innego stopnia studiów.  

Deklaracje wyboru należy zgłaszać przyszłym promotorom na obowiązującym wzorze formularza 

dostępnego do pobrania w dziekanacie i/lub na stronie internetowej Wydziału.  

Student, który nie uzyskał akceptacji od pierwotnie wybranego promotora zobowiązany jest zwrócić 

się do kolejnego w określonym terminie. 

Na dalszym etapie pracy studenta, promotor wskazuje recenzenta, który może być osobą z uczelni 

lub spoza i następnie musi on zostać zatwierdzony przez Radę Wydziału. Temat dyplomu ustalany 

jest wspólnie przez dyplomanta i promotora, a następnie jest on zatwierdzany przez Radę Wydziału. 

Charakter tematów prac dyplomowych licencjackich jak i magisterskich dopasowywany jest ściśle 

do zakresu określonego w programie studiów 1. i 2. stopnia. Ze względu na specjalizacje na Wydziale, 

część podejmowanych dyplomów dotyczy projektów realizowanych w ramach projektowania 

komunikacji wizualnej, a cześć w ramach szeroko rozumianego projektowania produktu czy 

projektowania usług. Często podejmowane są tematy związane z projektowaniem uniwersalnym, 

społecznym, uwzględniające kwestie dostępności, stanu rzemiosła. Staramy się, aby tematy odnosiły 

się do bieżących problemów współczesnego świata. Tematy odzwierciedlają idee promowane  

w poszczególnych pracowniach, których reprezentantem jest dany wykładowca/promotor. Staramy 

się, aby na studiach 1. stopnia tematy miały charakter zamknięty, były oparte na konkretnym 

zadaniu projektowym, gdyż mają przygotować dyplomanta do rzemiosła projektowego. Tematy na 

studiach 2. stopnia mają charakter otwarty – na początku jest formułowany problem, a następnie 

poszukiwane jest adekwatne, najbardziej optymalne rozwiązanie.  

Załącznik_nr_3_6 (Dyplom licencjacki 2021_2022_NOWE_ZALECENIA-2)  

Dyplomowanie na studiach 1. stopnia  

Student realizuje pracę dyplomową na 7. semestrze studiów. Zasady przygotowania i oceniania prac 

dyplomowych są określone w aktualizowanych co roku dokumentach. Na studiach 1. stopnia student 

realizuje pracę przez jeden semestr. Dziekan wyznacza termin złożenia pracy dyplomowej, zgodny  

z Regulaminem studiów. Osoby, które nie złożyły w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu 

dyplomowego skreślane są z listy studentów. Do egzaminu dyplomowego zostaje dopuszczony 

student, który złożył w ustalonym terminie pracę dyplomową, uzyskał wszystkie zaliczenia, zdał 

egzaminy przewidziane programem studiów licencjackich, umieścił pracę na dysku O, wniósł 

wszystkie opłaty za świadczone usługi edukacyjne, a recenzent złożył recenzję lub konkluzję recenzji 

jego pracy dyplomowej. Egzamin licencjacki odbywa się nie wcześniej niż dwa tygodnie po złożeniu 

pracy dyplomowej. 
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Przebieg egzaminu licencjackiego: 

• krótkie przedstawienie dyplomanta przez promotora na podstawie materiału 

przygotowanego przez dyplomanta 

• prezentacja pracy dyplomowej przez dyplomanta – 15 minut 

• odczytanie recenzji 

• obrona pracy dyplomowej (pytania, dyskusja)  

• zamknięte obrady komisji (dokonanie oceny pracy)  

Egzamin dyplomowy składany jest przed wydziałową komisją egzaminów licencjackich powołaną 

przez Dziekana. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół. Ocena na dyplomie licencjackim 

stanowi średnią arytmetyczną trzech składników: oceny za pracę dyplomową, oceny za egzamin 

dyplomowy oraz średniej ocen ze studiów.  

Kryteria oceny: 

• warsztat projektowy, organizacja i metody pracy 

• poziom zaprezentowanej wiedzy i umiejętności projektowych 

• jakość proponowanego rozwiązania projektowego 

• oryginalność proponowanych rozwiązań, inwencja, pomysłowość 

• sposób prezentacji 

 Szczegóły oceniania prac dyplomowych znajdują się w Regulaminie Studiów (§ 42). 

 

Dyplomowanie na studiach 2. stopnia 

Student realizuje pracę dyplomową w 3. i 4. semestrze studiów. Zasady przygotowania i oceniania 

prac dyplomowych są określone w aktualizowanych co roku dokumentach. 

Załącznik_nr_3_7 (Dyplom magisterski 2021_2022_CZERWIEC_NOWE_ZALECENIA-2)  

Na zakończenie semestru 3. odbywa się egzamin (tzw. absolutoryjny). Egzamin stanowi 

podsumowanie dotychczasowego okresu studiów połączony z krytyką etapu pracy nad dyplomem 

magisterskim. Student przystępujący do egzaminu prezentuje wybraną i zaawansowaną koncepcję 

projektową opracowaną w semestrze 3. oraz stan zaawansowania pracy nad dyplomem.  

Przebieg egzaminu absolutoryjnego: 

• przedstawienie stanu zaawansowania pracy nad dyplomem – 10 minut 

• pytania ze strony komisji (mogące dotyczyć zarówno samej pracy dyplomowej, jak i wiedzy 

zdobytej w trakcie studiów) – 10 minut 

Egzamin składany jest przed wydziałową komisją egzaminacyjną. Tzw. absolutorium pomaga 

dyplomantowi zweryfikować pracę na danym etapie. 

Dziekan wyznacza termin złożenia pracy dyplomowej, zgodny z Regulaminem studiów. Osoby, które 

nie złożyły w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego skreślane są z listy studentów. 

Do egzaminu dyplomowego zostaje dopuszczony student, który złożył w ustalonym terminie pracę 

dyplomową, uzyskał wszystkie zaliczenia, zdał egzaminy przewidziane programem studiów 

licencjackich, umieścił pracę na dysku O, wniósł wszystkie opłaty za świadczone usługi edukacyjne,  

a recenzent złożył recenzję lub konkluzję recenzji jego pracy dyplomowej. Egzamin licencjacki 

odbywa się nie wcześniej niż dwa tygodnie po złożeniu pracy dyplomowej.  
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Przebieg egzaminu magisterskiego: 

• krótkie przedstawienie dyplomanta przez promotora na podstawie materiału 

przygotowanego przez dyplomanta 

• prezentacja pracy dyplomowej przez dyplomanta – 20 minut 

• odczytanie recenzji 

• obrona pracy dyplomowej (pytania, dyskusja) 

• zamknięte obrady komisji (dokonanie oceny pracy) 

Egzamin dyplomowy składany jest przed wydziałową komisją egzaminów magisterskich powołaną 

przez Dziekana. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół. Ocena na dyplomie magisterskim 

stanowi średnią arytmetyczną trzech składników: oceny za pracę dyplomową, oceny za egzamin 

dyplomowy oraz średniej ocen ze studiów. 

Kryteria oceny: 

• warsztat projektowy, organizacja i metody pracy 

• poziom zaprezentowanej wiedzy i umiejętności projektowych 

• jakość proponowanego rozwiązania projektowego 

• oryginalność proponowanych rozwiązań, inwencja, pomysłowość 

• sposób prezentacji 

Szczegóły oceniania prac dyplomowych znajdują się w Regulaminie Studiów (§ 42). 

W ostatnich latach ze względu na panującą sytuację pandemiczną warunki studiowania i weryfikacji 

efektów musiały zostać zmodyfikowane. Zajęcia przybrały formę zdalną lub hybrydową.  

W formie zdalnej odbywały się wszystkie zajęcia o charakterze teoretycznym (wykłady i lektorat).  

W formie hybrydowej realizowane były pozostałe zajęcia o charakterze praktycznym i ćwiczeniowym 

(projektowanie kierunkowe, projektowanie uzupełniające, prace dyplomowe). Przeglądy semestralne 

odbyły się w formie on-line w ramach poszczególnych jednostek.  

Ze względu na zamknięcie Uczelni w okresie pandemicznym wystawa końcoworoczna przybrała 

formę wirtualną. Prace studentów prezentowane były na stronie Akademii oraz portalach 

społecznościowych Wydziału Form Przemysłowych (Facebook, Instagram).  

Począwszy od przeglądów końcoworocznych w roku akademickim 2013/2014, do list klasyfikacyjnych 

ze wszystkich przedmiotów podlegających przeglądowi dołączana jest Karta Oceny Jakości 

Kształcenia (wg obowiązującego wzoru, zatwierdzonego w trakcie posiedzenia rady wydziału z dnia 

19 maja 2014 roku). Karta składana jest obowiązkowo w formie papierowej i opatrywana podpisem 

głównego prowadzącego przedmiot – złożone karty z obu semestrów są archiwizowane i dostępne  

w dziekanacie WFP. 

Dodatkową obowiązującą formą weryfikacji prac dyplomowych począwszy od roku akademickiego 

2015/2016 jest system weryfikacji pisemnych części tych prac z wykorzystaniem programu 

antyplagiatowego (zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie z dnia 10 stycznia 2019 r.).  

Załącznik_nr_3_8 (Zarządzenie_1_w_sprawie_jsa) 

Weryfikacji dokonuje się w celu stwierdzenia czy praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń 

dotyczących znacznych fragmentów tekstu. Ponadto każdy dyplomant składa w dziekanacie 

oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia Rektora, w którym deklaruje, 

że jego praca nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym oraz 

nie zawiera danych i informacji, które uzyskał w sposób niedozwolony. 
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Sposób monitorowania kariery zawodowej absolwentów i prowadzenia analizy zgodności 

zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy.  

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów na rynku pracy opiera się przede wszystkim na 

bliskich kontaktach z absolwentami, które są chętnie utrzymywane. Źródłem wiadomości jest m.in. 

bezpośrednia relacja projektantów – absolwenci często sami zgłaszają na Wydział swoje osiągnięcia, 

o innych dowiadujemy się z prasy (zwłaszcza branżowej), portali internetowych. Informacji o rozwoju 

zawodowym absolwentów dostarczają także wyniki prestiżowych konkursów projektowych – 

krajowych i zagranicznych. Wsparciem w gromadzeniu danych na temat karier absolwentów jest 

także Akademickie Biuro Karier.  

Obserwacje potwierdzają skuteczność prowadzonego programu kształcenia – absolwenci Wydziału 

są niejednokrotnie odnoszącymi sukcesy praktykami – projektantami produktu i komunikacji 

wizualnej, którzy zakładają własne biura projektowe lub znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących 

się designem. Wielką satysfakcją dla Wydziału jest fakt, że absolwenci współpracują z WFP m.in.  

w charakterze prowadzących warsztaty lub podejmują pracę etatową w charakterze nauczycieli 

akademickich. W ostatnich latach na Wydziale zatrudniono kolejnych absolwentów WFP – mgr Karol 

Cyrulik, mgr Agnieszka Jucha, mgr Klaudia Kasprzak, mgr Joanna Krokosz, mgr Przemysław Szuba,  

mgr Fryderyk Zyska, mgr Michał Bogusz, mgr Aleksandra Zajdel, mgr Sonia Furmanek, mgr Ewa 

Protasiewicz, mgr Magdalena Mach. Cenimy niezwykle opinie naszych absolwentów, którzy mają 

kontakt z obecnymi studentami Wydziału – także jako pracodawcy. Jednym ze sposobów na 

utrzymywanie kontaktów z absolwentami jest coroczny (zawieszony w pandemii) tzw.  

Bal Absolwenta, organizowany na trenie naszego Wydziału i koordynowany przez dr hab. Bożenę 

Groborz. 

Załącznik_nr_3_9 (Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Raport z badań 

ilościowych 2017)   

Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 

Student innej uczelni, po zaliczonym pierwszym roku studiów, w ramach tego samego kierunku 

(wzornictwo), może wnioskować o przeniesienie do WFP ASP w Krakowie, jeżeli wypełnił wszystkie 

obowiązki i zobowiązania na macierzystej uczelni, z której zamierza się przenieść. Taka osoba może 

wnioskować o uznanie efektów uczenia się zdobytych na dotychczasowej uczelni. Należy złożyć 

najpóźniej do 10 września danego roku następujące dokumenty: podanie do Dziekana wydziału  

o przyjęcie na WFP ASP w Krakowie wraz z uzasadnieniem, dokumenty potwierdzające zaliczenie 

wszystkich dotychczasowych semestrów, zaświadczenie lub oświadczenie o wypełnieniu wszystkich 

obowiązków na macierzystej uczelni, oraz portfolio. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Dziekan, 

w oparciu o stanowisko Rady Wydziału. Dziekan wskazuje właściwy semestr, na który dana osoba 

będzie wpisana oraz wskazuje ewentualne różnice programowe do uzupełnienia. Szczegółowe 

warunki przeniesienia określa Regulamin studiów, Paragraf 32. 

Załącznik_nr_3_10 (Regulamin_studiów_2021)  

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza 

systemem studiów 

Kwestie te regulują postanowienia ogólnoakademickie zawarte w Uchwale nr 43/2019 Senatu ASP  

w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu potwierdzenia w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów 

Załącznik_nr_3_4 (Uchwała_43_2019_ Potwierdzenie_efektów_uczenia_się), do której załącznik  

nr 1 stanowi Regulamin potwierdzenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
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efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Lista przedmiotów  

i odpowiadających im efektów uczenia się możliwych do potwierdzenia jako efekty uczenia się na 

kierunku wzornictwo, na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, na studiach 1. i 2. stopnia 

ujęta w odrębnym dokumencie. 

Załącznik_nr_3_11 (WFP_Lista_przedmiotów_i_efektów_uczenia_się_możliwych_do_potwierdzania 

_jako_efekty_uczenia_się_2021-2022)   

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3  

Weryfikacja kompetencji kandydatów, studentów i dyplomantów, a także monitorowanie losów 

absolwentów jest znakomitą okazją do szerszych obserwacji – od tych dotyczących jakości kształcenia 

(w tym artystycznego) na poziomie szkół średnich poprzez refleksję nad rolą / potencjałem / 

możliwościami szkolnictwa wyższego w wyrównywaniu pewnych braków czy korzystaniu  

z zaskakującego nieraz bogactwa doświadczeń zdobytych przez kandydatów w trakcie nauki  

w szkołach średnich czy studiach na innych kierunkach, po cenną informację zwrotną płynącą z rynku 

pracy, która stanowi jedną z ważnych inspiracji do optymalizacji programu oraz doskonalenia  

i rozwoju kadry. 

 

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

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie podejmowane są nieustanne starania o rozwój 

kadry w celu rozwijania kierunku i wspierania dziedziny. Pozyskiwani są nowi pracownicy oraz 

wspierani są ci, którzy zdobywają kolejne stopnie naukowe.  

Wartością środowiska WFP jest serdeczna i twórcza atmosfera, sprzyjająca rozwojowi i wspólnym 

celom. Każdy członek społeczności ma wyznaczone konkretne zadanie na rzecz Wydziału. 

Powoływane są także zespoły odpowiedzialne za realizację długoterminowych zadań – zespół ds.: 

promocji, współpracy i programów badawczych, infrastruktury, programu, badań i ewaluacji.  

Osoby przydzielane są na zasadzie doboru kompetencji i predyspozycji.  

Członkowie kadry są w większości czynnymi projektantami i artystami. Niejednokrotnie prowadzą 

własną działalność gospodarczą, firmy i studia projektowe (Triada Design, Exeon, Ergo Design, Dobre 

Studio Projektowe, Halo Studio). Wielu pedagogów podejmuje działalność dydaktyczną w innych 

uczelniach – (Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), zachowując status pierwszego miejsca pracy na Wydziale. 

Upatruje się w tym możliwości przygotowania potencjalnych kandydatów na drugi stopień na WFP.  

Doświadczenie kadry w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej są niezastąpione  

w procesie dydaktycznym, a potwierdzenie kompetencji stanowią nagrody zdobywane co roku na 

prestiżowych krajowych oraz międzynarodowych przeglądach i konkursach wzornictwa (m. in. Red 

Dot, IF Design Award, Polish Graphic Design Award itp.), np. dr Maciej Własnowolski dostał Nagrodę 

IF Design Award – Winner 2019, Red Dot Design Award – winner 2019 oraz Red Dot – winner 2020. 

Dr hab. Barbara Widłak, znana i ceniona w kraju ekspertka od projektowania znaków heraldycznych, 

otrzymała główną nagrodę za System Identyfikacji Heraldycznej miasta Krakowa w konkursie Polish 

Graphic Design Awards w 2018 (kat. identyfikacja wizualna/znak). Obecnie system ten został 

włączony do stałej wystawy polskiego designu XX i XXI w. Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Spośród wybitnych osiągnieć wydawniczych można wymienić publikacje podręcznikowe  

z 2018 roku autorstwa dr hab. Anny Myczkowskiej-Szczerskiej: Projektowanie informacji wizualnej. 
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Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2018, 

ISBN 978-83-66054-22-6, oraz Liczba i proporcja w komunikacji wizualnej, Wydawnictwo Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, w Krakowie, Kraków 2018, ISBN 978-83-66054-31-8, (publikacja  

o charakterze podręcznikowym z zakresu podstaw projektowania komunikacji wizualnej, autorstwo 

tekstu, a także opracowanie graficzne) – wdrożone dzieło habilitacyjne. Za opracowanie graficzne 

autorskich podręczników otrzymała nagrodę w prestiżowym 59. Konkursie Polskiego Towarzystwa 

Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2018, 2019. 

Kolejnymi wybitnymi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi są organizowane przez  

dr hab. Agatę Kwiatkowską-Lubańską (przewodnicząca komitetu organizacyjnego, sekretarz rady 

programowej) konferencje naukowe. Pierwsza to: Projektowanie Projektantów / Designing Designers 

2014: konferencja z okazji 50-lecia WFP 23–24 października 2014. W konferencji, realizowanej pod 

patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wzięło udział ok 200 

uczestników. Kolejne osiągnięcie to organizacja serii konferencji naukowych Dzień Barwy w latach 

2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021. Konferencja DZIEŃ BARWY stanowi jedyne ogólnopolskie 

cykliczne wydarzenie w całości poświęcone zagadnieniom wiedzy o barwie i projektowania 

kolorystyki. Poszczególne konferencje odnoszą się do wyodrębnionego tematu wiodącego: „DZIEŃ 

BARWY 2017. Barwa w edukacji”, DZIEŃ BARWY 2018. Barwa we wzornictwie”, „DZIEŃ BARWY 2019. 

Barwa w przestrzeni publicznej”, „DZIEŃ BARWY 2021. Barwa w komunikacji wizualnej” 

https://wfp.asp.krakow.pl/dzien-barwy-2021-barwa-w-komunikacji-wizualnej/ 

Dr hab. Michał Kracik, czynny projektant wzornictwa, pasjonat eksploracji kosmosu, prowadzący 

badania w Massachusetts Institute of Technology (MIT) na Wydziale Aeronautyki i Astronautyki,  

m.in. w obszarze projektowania skafandrów kosmicznych, dzięki swoim unikatowym 

zainteresowaniom i osiągnieciom prowadzi od 2012 roku pracownię Projektowania dla Środowisk 

Ekstremalnych, a efekty działań jego studentów przełożyły się na projekt budzącej wielkie 

zainteresowanie wystawy MARS 2030 pokazanej w kraju i za granicą.  

 
https://wfp.asp.krakow.pl/galeria-projektow/mars-2030/  
https://www.facebook.com/mars2k30 
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=945 
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci= 
 

• „MARS_2030” wystawa w ramach Łódź Design Festival 2016, Łódź, kurator dr hab. Michał 

Kracik, 13–23 października 2016 

• „MARS_2030” wystawa w ramach Salone del Mobile Milano’17, 2017 

• „POLISH DESIGN. Tomorrow is Today”. Art Direction Dorota Koziara. Organization Academic 

Design Centre. Mediolan, kurator dr hab. Michał Kracik, 4–11 kwietnia 2017 

• „MARS_2030” wystawa w ramach Festiwalu Przemiany 2017 w Centrum Nauki Kopernik, 

Warszawa,  kurator dr hab. Michał Kracik, 14–17 września 2017 

• „MARS_2030” wystawa w ramach 4. edycji European Rover Challenge 2018, na terenie 

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, kurator dr hab. Michał Kracik, 14–16 

września 2017 

• „MARS_2030” wystawa w ramach 2. edycji JUTRONAUTÓW 2018, Warszawa, kurator dr hab. 

Michał Kracik, 17 listopada 2018 

W roku akademickim 2019/2020 odznaczenia państwowe otrzymała prof. Czesława Frejlich —  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). 

https://wfp.asp.krakow.pl/dzien-barwy-2021-barwa-w-komunikacji-wizualnej/
https://wfp.asp.krakow.pl/galeria-projektow/mars-2030/
https://www.facebook.com/mars2k30
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=945
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=
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W ramach ewaluacji ASP w Krakowie zespół ekspertów wytypował dla 3. kryterium (dotyczącego 

opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki) – cztery 

osiągnięcia, w tym dwa z Wydziału Form Przemysłowych: Maseczka ochronna dr hab. Anny 

Myczkowskiej-Szczerskiej, oraz Systemy heraldyczne dr hab. Barbary Widłak. 

Pozostałe sukcesy oraz kompetencje dydaktyczne są szczegółowo wykazane w załącznikach 

dotyczących charakterystyki nauczycieli akademickich:  

Załącznik nr 4_1 (Charakterystyka nauczycieli)  

a także w załącznikach:  

Załącznik nr 4_2 (wykaz osiągnięć artystyczno-naukowych_WFP_2017-2022)  

Załącznik nr 4_3 (Wykaz osiągnieć artystycznych 2017–2022-eksport do POL-on 2.0_WFP) 

Załącznik nr 4_4 (POL-on_1.0_ WFP_wykaz_osiagniec_2015_2016) 

Załącznik nr 4_5 (POL_on_1_0_WFP_wykaz patentów i praw ochronnych)  

Załącznik nr 4_6 (Prezentacja osiągnięć) 

W roku akademickim 2019/2020 usprawniony został sposób raportowania osiągnięć pracowników na 

potrzeby parametryzacji jednostek naukowych – pełnomocnikiem i koordynatorem Wydziału Form 

Przemysłowych w pracach nad Zintegrowanym Systemem Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 

POL-on w roku akademickim 2019/2020 była dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska wraz  

z dr Stanisławem Półtorakiem. Obecnie funkcje te pełni zespół: dr Stanisław Półtorak,  

dr hab. Gabriela Buzek-Garzyńska i dr Natalia Pietruszewska-Golba. 

Na Wydziale zatrudnionych na etatach jest 52 pracowników, w tym: 49 nauczycieli akademickich. 

Załącznik nr 4_7 (Lista pracowników WFP 2021–2022)  

Poniżej przedstawiona jest tabela ukazująca strukturę zatrudnienia nauczycieli akademickich WFP  

w obecnym roku akademickim. 

 

Tabela 4.1. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Form Przemysłowych 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 

Tytuł lub stopień naukowy / stanowisko Liczba nauczycieli akademickich 

Profesor  1 

Doktor habilitowany / Profesor uczelni 15 

Doktor habilitowany / adiunkt 2 

Doktor / adiunkt, asystent 12  

Magister / asystent, wykładowca, starszy wykładowca 19 

Razem 49 
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Tabela 4.2. Rozwój kadry dydaktycznej na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie w latach 2014–2021 

 

 

Doktoraty Habilitacje Profesury ASP Profesury 

tytularne 

2014  

 

Andrzej Śmiałek  

1 

 

 

Prof. Adam 

Miratyński 

1 

2015 Stanisław Półtorak  

Kamil Kamysz  

Anna Szwaja  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Grzegorz Matusik  

1 

 

 

 

 

 

 

2017 Szymon Kiwerski  

1 

Monika Wojtaszek-

Dziadusz  

1 

  

2018 Piotr Hojda  

Jakub Gołębiewski  

Paweł Mikosz  

Maciej Własnowolski  

Krzysztof Bogomaz  

Anna Anzulewicz  

6 

Barbara Widłak  

1 

  

2019 Dawid Kozłowski  

1 

Anna Myczkowska-

Szczerska  

Piotr Michura   

Piotr Witosławski  

Gabriela Buzek-

Garzyńska  

Miłosz Pobiedziński  

5 
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2020 Bożydar Tobiasz  

1 

Anna Szwaja  

Bożena Groborz  

Michał Kracik  

Agata Kwiatkowska-

Lubańska  

4 

Agata Kwiatkowska-

Lubańska 

Barbara Widłak 

Andrzej Śmiałek 

Monika Wojtaszek-

Dziadusz 

4 

 

2021 Stanisław Juszczak  

1 

Peter Javorik  

1 

Gabriela Buzek-

Garzyńska 

Anna Myczkowska-

Szczerska 

Piotr Witosławski 

Miłosz Pobiedziński 

4 

 

2022   Anna Szwaja  

Bożena Groborz 

Piotr Michura   

3 

 

 

Obsada zajęć ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez studentów 

kompetencji zawiązanych z prowadzeniem działalności naukowej 

W załączonej dokumentacji studiów zaznaczono, które z realizowanych przedmiotów mają charakter 

przygotowawczy do prowadzenia badań lub są z nimi związane (BN).  

W ramach grantu Doświadczanie różnorodności, włączanie przez projektowanie 

https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/doswiadczanie-roznorodnosci-

wlaczanie-przez-projektowanie prowadzonego na wydziale zostały uruchomione przedmioty, których 

celem jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie projektowania uniwersalnego. Dotyczy 

wprowadzenia obowiązkowych zajęć do programu dla studentów studiów 1 i 2 stopnia, 

umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne 

zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Grant dotyczy również 

podniesienia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, biorących udział w tworzeniu treści 

kształcenia nowych przedmiotów oraz docelowo prowadzących zajęcia na studiach z ww. tematyki,  

w zakresie projektowania uniwersalnego w komunikacji wizualnej i w projektowaniu produktu 

poprzez realizację wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych oraz przeprowadzenie 

warsztatów z ww. tematyki. Okres realizacji projektu: 01.03.2020–30.09.2023. 

Obsada: dr hab. Bożena Groborz – koordynator, dr Lech Kolasiński, dr Natalia Pietruszewska-Golba, 

mgr Aleksandra Zajdel, mgr Karol Cyrulik, mgr Marta Osipczuk, mgr Joanna Krokosz, mgr Magdalena 

Mach, mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik, mgr Kamil Kowalski. 

W ramach projektu Zintegrowany program rozwoju ASP w Krakowie 

https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/zintegrowany-program-rozwoju-

asp-w-krakowie przewidziano realizację zadań warsztatowych dla studentów oraz pracowników 

https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/doswiadczanie-roznorodnosci-wlaczanie-przez-projektowanie
https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/doswiadczanie-roznorodnosci-wlaczanie-przez-projektowanie
https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/zintegrowany-program-rozwoju-asp-w-krakowie
https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/zintegrowany-program-rozwoju-asp-w-krakowie
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naukowych z zakresu programowania, smart textiles oraz wyszukiwania informacji naukowej dla 

projektantów wzornictwa i pracowników. Dodatkowo pracownicy Wydziału będą mieli możliwość 

udziału w zagranicznych targach i konferencjach związanych z ubiorem, tekstyliami i nowymi 

technologiami w zakresie projektowania i wytwarzania ubiorów i tkanin. Okres realizacji projektu: 

01.10.2019–30.09.2023. 

Obsada: dr hab. Bożena Groborz – koordynator, dr hab. Gabriela Buzek-Garzyńska, dr Grzegorz 

Matusik, dr Maciej Własnowolski, dr Piotr Hojda, dr Bożydar Tobiasz, mgr Jacek Brzuchacz, dr Maciej 

Syrzystie, mgr Jan Madej. 

 

W ramach grantu Letnia Szkoła Designu  

https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/letnia-szkoa-designu-na-asp-w-

krakowie na ASP w Krakowie realizowany jest projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży  

w wieku 6–16 lat z województwa małopolskiego. Celem głównym projektu jest podniesienie  

u uczniów kompetencji i umiejętności uniwersalnych: kreatywności, innowacyjności, krytycznego 

myślenia rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację zajęć 

dodatkowych dotyczących projektowania nowych produktów i usług. Projekt przewiduje realizację  

11 różnych tematycznie warsztatów połączonych z wykładami. Projekt realizowany jest w postaci 

cyklicznych warsztatów na terenie Wydziału Form Przemysłowych oraz w szkołach z terenów 

wiejskich. Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – sierpień 2020. 

Obsada: dr. hab. Bożena Groborz – koordynator, dr Bożydar Tobiasz, dr Szymon Kiwerski, dr hab. 

Monika Wojtaszek-Dziadusz, dr hab. Gabriela Buzek-Garzyńska, dr Piotr Hojda, dr hab. Anna Szwaja, 

mgr Magdalena Mach. 

https://www.facebook.com/Letnia-Szko%C5%82a-Designu-na-ASP-w-Krakowie-482114895616160 

 

Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej 

z działalnością naukową oraz włączania studentów w prowadzenie działalności naukowej 

Tu warto wspomnieć o takich inicjatywach i działaniach jak: 

Działanie w ramach grantu Innotextil testowanie systemu inteligentnej odzieży dedykowanej 

osobom starszym oraz niepełnosprawnym ruchowo. grant nr MI-430-17-2/18 w ramach projektu 

grantowego: Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedz 

Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach grantu rozwijano pracę magisterską pani Katarzyny Król pt. Projekt elementów odzieży 

terapeutycznej wykorzystującej technologię „inteligentnych” tekstyliów. W projekcie zaplanowano 

testowanie prototypów odzieży inteligentnej, która monitoruje proces chodu i informuje  

o nieprawidłowych ruchach.  

Na potrzeby testów opracowane zostały legginsy wykorzystujące proste czujniki ugięcia oraz 

oprogramowanie pozwalające na zebranie informacji i przekazanie ich w formie aplikacji na 

smartfonie. Projekt z założenia wykorzystuje łatwo dostępne komponenty, pokazując jak  

w stosunkowo prosty sposób można wspomagać proces rehabilitacji domowej. Koordynator 

projektu: dr. hab. Bożena Groborz. 

W ramach konferencji Dzień Barwy zrealizowane były tematy dydaktyczne w Pracowni Przestrzeni  

i Barwy oraz w Pracowni Podstaw Projektowania Kolorystyki. Konferencjom Dzień Barwy 2016, 2018, 

2019 towarzyszyły wystawy prac studentów Pracowni Wiedzy o Barwie w Galerii Schody Wydziału 

Form Przemysłowych. Tematyka wystaw dotyczyła nazewnictwa barw w języku polskim, barwy  

w przestrzeni miejskiej Krakowa oraz współczesnej symboliki barw. W trakcie konferencji w 2021 

https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/letnia-szkoa-designu-na-asp-w-krakowie
https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/letnia-szkoa-designu-na-asp-w-krakowie
https://www.facebook.com/Letnia-Szko%C5%82a-Designu-na-ASP-w-Krakowie-482114895616160
https://www.facebook.com/Letnia-Szko%C5%82a-Designu-na-ASP-w-Krakowie-482114895616160
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roku, wystąpili studenci II roku I stopnia Wydziału Form Przemysłowych z prezentacją pt.: „Cztery 

kolory: #niebieski, #zielony, #czerwony, #żółty” 

Rozbudowanie programu zajęć z wiedzy o barwie o elementy COLOUR MANAGEMENT  

We współpracy z mgr Krzysztofem Kućmą, jednym z najlepszych polskich specjalistów z zakresu 

zarządzania barwą w procesie produkcji, w pracowni Wiedzy o Barwie utworzone zostało stanowisko 

do soft proofingu. Aby umożliwić studentom zapoznanie się z tą problematyką, od roku 2017 do 

programu zajęć z przedmiotu Podstawy projektowania kolorystyki wprowadzone zostały 12-godzinne 

warsztaty z mgr Krzysztofem Kućmą dotyczące podstaw colour management. 

 

Udział studentów w międzynarodowej konferencji w 2016 roku – 46th International Conference on 

Environmental Systems, Wiedeń, Austria 10.07.2016 – 14.07.2016. Uczestnicy: Kinga Krężel, Adrianna 

Paśkiewicz, Sebastian Chojkowski, Piotr Madej, Antoni Skąpski, Wojciech Szkodlarski, Filip Zastawnik, 

Opieka dydaktyczna – dr hab. Michał Kracik 

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=45&&id_aktualnosci=831 

Współpraca z firmą Newag w zakresie projektowania kolorystyki pociągów: Projekt kolorystyki 

zewnętrznej i wewnętrznej dla elektrycznego zespołu trakcyjnego Impuls II firmy Newag dla 

wybranego przez studentów przewoźnika. W projekcie brali udział wszyscy studenci 2 roku 1. stopnia 

w semestrze letnim 2019/2020. Projekt był realizowany w oparciu o materiały bazowe udostępnione 

dzięki uprzejmości firmy NEWAG oraz wsparcie merytoryczne dra Macieja Górowskiego z Działu 

Badań i Rozwoju. Po zakończeniu projektu przyznane zostały wyróżnienia, które otrzymali Martyna 

Kocot, Agnieszka Bujas, Suzanna Bożek i Michał Lipiński. 

Realizacja w ramach dydaktyki zadania pt. Podręczna biblioteka materiałowa, realizowana przez 

studentów Pracowni Wiedzy o Barwie. Zrealizowane projekty zasilą bibliotekę katedry jako materiały 

dydaktyczne i wzorniki niezbędne do realizowania prac projektowych w ramach katedry. 

Opracowane przez studentów wyniki będą zamieszczone w pracy doktorskiej mgr Marty Osipczuk  

pt. Wiedza i praktyka z zakresu CMF (Color, Material, Finish) w procesie kształcenia projektantów 

wzornictwa – projekt podręcznika i pomocy dydaktycznych. 

Wsparcie Wydziałowi okazują studenci środowiskowych studiów doktoranckich realizujących swoje 

prace doktorskie pod opieką promotorską osób pracujących na Wydziale. Takie osoby czynnie 

angażują się w życie Wydziału, a przede wszystkim w prowadzenie zajęć, co przekłada się na 

dodatkową pomoc, jak i wieloaspektowy rozwój, korzystny dla obu stron. 

 

Polityka kadrowa 

W ostatnich latach na Wydziale zatrudniono asystentów, którzy wnoszą nowe kompetencje do 

programu studiów. Rekrutacja nowych pracowników odbywa się na zasadzie konkursu na 

stanowisko, w którym każdy zainteresowany może wziąć udział. Każda kandydatura rozpatrywana 

jest przez specjalnie powołaną w tym celu komisję rekrutacyjną, która wnikliwie sprawdza 

kompetencje każdego kandydata. Zatrudniona zostaje osoba, której kompetencje są najbardziej 

zbliżone do oczekiwanych.   

Na końcu roku akademickiego wszyscy pracownicy dydaktyczni składają kartę pedagoga, w którym 

wykazują swoje osiągniecia dydaktyczne, projektowe, artystyczne i naukowe oraz organizacyjne. 

Ocena każdego pracownika dydaktycznego przez Dziekana odbywa się co pięć lat.  

Dodatkową oceną pracowników są dostępne w systemie AKADEMUS ankiety wypełniane przez 

studentów na koniec każdego semestru. 30 % wypełnionych ankiet skutkuje informacją zwrotną  

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=45&&id_aktualnosci=831
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dla Dziekana, co umożliwia przeprowadzanie ewentualnych rozmów z ocenionymi negatywnie 

pedagogami i przekłada się na wprowadzanie zmian.  

Kolegium Dziekańskie przeprowadza na początku roku, a także w trakcie roku akademickiego 

rozmowy ze studentami poszczególnych roczników. Studenci mają wtedy okazję zgłosić swoje uwagi. 

Raz w roku składane jest przez kierowników katedr sprawozdanie o stanie jednostki oraz  

o planowanych zmianach programowych i strukturalnych na kolejny rok akademicki. Dzięki temu  

w posiadaniu są uporządkowane informacje dotyczące poszczególnych jednostek wchodzących  

w skład katedry, planów osobowych, realizowanych projektów badawczych, urlopów. Składane są 

także wnioski związane z przedłużeniem zatrudnienia. Przykładowa karta oraz towarzyszące jej 

wnioski o przedłużenie zatrudnienia  

Załącznik nr 4_8 (Sprawozdanie KPP) 

Kolegium dziekańskie przeprowadza również rozmowy ze wszystkimi pracownikami naukowymi 

poszczególnych katedr i niezależnych pracowni. Celem spotkań jest nakreślenie sytuacji 

organizacyjnej w danej katedrze, planów rozwojowych czy bieżących potrzeb.  

Problemem, jaki trapi Wydział, ale zapewne też całą uczelnię, jest ograniczenie związane  

z dopełnianiem etatów i zdobywaniem nowych. Obecnie Wydział ma możliwość pozyskiwania 

nowych dydaktyków jedynie w miejsce tych, którzy przechodzą na emeryturę. To niewątpliwie 

ogranicza możliwości rozwoju kadry, a młodych ludzi może dystansować do pełnego zaangażowania 

się na rzecz Wydziału. W ostatnich latach sytuacja młodych pracowników poprawiła się i obecnie 

tylko 3 osoby czekają na uzupełnienie etatu (będąc zatrudnionymi na ½ etatu). 

 

Wspieranie i motywowanie kadry do rozwoju naukowego oraz podnoszenia kompetencji 

dydaktycznych.  

Podejmowane na Wydziale prace doktorskie i habilitacyjne są wspierane finansowo z Funduszu 

Badawczego i z Funduszu Badawczego Młodych Twórców. W ostatnim czasie dwie osoby dostały 

pozwolenie na trzymiesięczny urlop naukowy służący szybkiemu zakończeniu pracy doktorskiej. 

Stwarzane są także warunki do wyjazdów zagranicznych służących podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych kadry (organizacja zastępstw). W ostatnim roku zostały przeprowadzone dwa kursy 

podnoszące kompetencje z zakresu zarządzania zespołem i autoprezentacji prowadzone przez  

dr hab. Małgorzatę Mitoraj-Jaroszek (Training For Development, Roi Instytut Polska). Działalność 

dydaktyczna i organizacyjna pedagoga może być podstawą do uzyskania Nagrody Rektorskiej. 

Wydział stara się organizować ww. wyjazdy naukowe wspierające rozwój kadry oraz integrację całej 

społeczności – pozwoliły na to pozyskane środki dotacji projakościowej. Były to wyjazdy zagraniczne 

(min. Szlakiem Warsztatów Wiedeńskich Czechy-Austria czy Objazd naukowy do Czech — 

Projektowanie procesu produkcyjnego na przełomie XIX i XX w. wieku jako przykład „service design”), 

a także krajowe, (jak ostatnio zorganizowany do Katowic z programem obejmującym min.: wykład: 

Osiedla robotnicze na przykładzie Nikiszowca, wykład Tomasza Koniora Projektowanie filharmonii – 

NOSPR, Wykład Justyny Kucharczyk w ASP Katowice Projektowanie systemów informacji miejskiej). 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wfpkrakow&set=a.2048122182022760 

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=881 

Cieszące się dużą popularnością wyjazdy zostały zawieszone na długi czas z powodu pandemii. 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wfpkrakow&set=a.2048122182022760
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wfpkrakow&set=a.2048122182022760
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=881
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=45&&id_aktualnosci=831
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=45&&id_aktualnosci=831
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4 

Dzięki nowej polityce kadrowej uczelni, której wprowadzenie obserwujemy wraz z nową kadencją 

rektorską, przyspieszona została procedura awansu na stanowiska po uzyskaniu stopni doktora  

i doktora habilitowanego. Jest to niewątpliwie czynnik podnoszący jakość życia zawodowego, 

motywujący do rozwoju naukowego, jak i okoliczność sprzyjająca tworzeniu trwałego związku 

pracowników z instytucją. 

 

 

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

oraz ich doskonalenie 

Cała infrastruktura Wydziału mieści się w kompleksie budynków przy Smoleńsk 9. W budynku 

Wydziału mieszczą się: dziekanat, pomieszczenia przeznaczone dla Dziekana i współpracowników, 

wyżej wspomniana Biblioteka Główna z czytelnią, archiwum, serwerownia, pracownia komputerowa, 

świetlica dla studentów. W korytarzach na wszystkich piętrach znajduje się Galeria Schody, 

wykorzystywana na potrzeby wystaw studenckich, pedagogów i wystaw gościnnych. 

W budynku głównym oraz w budynkach w oficynie wydzielone są przestrzenie na pracownie wraz  

z zapleczem magazynowym, warsztatowym i socjalnym. 

W odpowiedzi na współczesne potrzeby na WFP są wdrażane plany rozwoju programu studiów. 

Planowane są nowe pracownie, dla których władze Wydziału będą musiały zapewnić pomieszczenia 

(np. dla Pracowni Ceramicznej w związku z planami podjęcia współpracy z Wydziałem Ceramicznym 

AGH, siedziby Kół Naukowych, Laboratorium VR oraz na pomieszczenie dla Fundacji Rzecz Piękna, 

która jest ściśle powiązana z podejmowanymi projektami grantowymi).  

Aktualnie główny budynek przechodzi gruntowny remont realizowany w ramach projektu 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

– pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16”. https://www.asp.krakow.pl/sztuka-

nauka/projekty/projekty-w-toku/termomodenizacja-budynku-przy-pl-matejki-13-ul-smolesk-9-i-ul-

karmelicka-16 

Realizowane prace obejmują montaż wentylacji, wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej, stolarki 

okiennej oraz na montażu profesjonalnego oświetlenia w pomieszczeniach i korytarzach, które 

zdecydowanie poprawią komfort użytkowania budynku. W następnej kolejności planowane i powoli 

realizowane są prace, które pozwolą na przystosowanie budynku do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością ruchową. Niestety w chwili obecnej budynek nie spełnia w tej kwestii 

wszystkich oczekiwań. Najważniejszym problemem jest brak windy. W ostatnim czasie zostały 

przeprowadzone prace remontowe toalet na trzech poziomach (parter, I i II piętro), które w pełni 

uwzględniły i dostosowały łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety w parterowym 

budynku na dziedzicu były już od samego początku dostosowane dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnością. Na terenie przyległym do budynku jest zlokalizowany ogród – o jego 

założenie i kondycję dba od wielu lat dr hab. Marek Liskiewicz wraz z innymi pracownikami.  

W ogrodzie organizowane są w okresie wiosennym i letnim oraz wczesnojesiennym spotkania 

pracowników i studentów. Odbywają się one np. na otwarcie roku akademickiego,  

na zakończenie roku akademickiego czy z okazji specjalnych inicjatyw jak np. organizowane przez 

studentów kino letnie; ogród służy też niekiedy realizacji prac studenckich. 

https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/termomodenizacja-budynku-przy-pl-matejki-13-ul-smolesk-9-i-ul-karmelicka-16
https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/termomodenizacja-budynku-przy-pl-matejki-13-ul-smolesk-9-i-ul-karmelicka-16
https://www.asp.krakow.pl/sztuka-nauka/projekty/projekty-w-toku/termomodenizacja-budynku-przy-pl-matejki-13-ul-smolesk-9-i-ul-karmelicka-16
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Lokalizacja w centrum miasta zapewnia studentom dostęp do licznych punktów gastronomicznych  

z różnorodną ofertą. Ponadto w 2017 roku zostało studentom udostępnione duże pomieszczenie na 

parterze (ok. 65 m2) – tzw. Świetlica 011, w której studenci zorganizowali przestrzeń socjalną. 

Załącznik nr 5_1 (Wykaz_pomieszczeń_WFP)   

Wszystkie firmy, studia projektowe czy instytucje zewnętrzne, podejmujące współpracę  

z Wydziałem Form Przemysłowych w ramach stażów i praktyk, spełniają warunki do przyjęcia 

studentów, co jest weryfikowane i potwierdzone przez wydziałowego opiekuna praktyk — dr Macieja 

Własnowolskiego. Staże uwzględniają najbardziej renomowane miejsca w kraju i za granicą. 

Załącznik nr_5_2 (Praktyki_zawodowe)  

Na wydziale WFP oraz całej uczelni ASP zostały wdrożone cyfrowe narzędzia pozwalające na 

prowadzenie zajęć w formie zdalnej, w znacznym stopniu przyczyniła się do tej inwestycji pandemia 

COVID. Platformy MS TEAMS, MS OFFICE oraz ONE DRIVE z których ASP i wydział WFP korzysta to 

skuteczne narzędzia pozwalające na komunikację, wymianę danych, rejestrowanie zajęć w postaci 

materiałów video i audio. Platforma umożliwia tworzenie grup tematycznych przypisanych do 

poszczególnych zajęć i wydarzeń, organizację spotkań on-line oraz ich planowanie w kalendarzu,  

a także porządkowanie i przechowywanie dokumentacji bieżących postępów prac studenckich. 

Wydział WFP zapewnia dostęp na terenie budynku do Internetu w każdym jego miejscu dzięki 

rozbudowanej sieci bezprzewodowej i przewodowej. Studenci i wykładowcy WFP mają też możliwość 

dostępu do wydziałowej sieci komputerowej z lokalizacji domowych za pośrednictwem łączy VPN. 

Wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym  

w głównym hallu został zamontowany podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

oraz została przystosowana i wyremontowana portiernia. W budynku nie ma windy oraz platformy 

przyschodowej. Po wieloletnich staraniach w roku akademickim 2020/21 ASP otrzymało dotację 

celową w wysokości 1 mln. zł na wykonanie windy w budynku WFP przy ul. Smoleńsk 9. Fundusze te 

decyzją Kanclerz ASP zostały przekierowane na termomodernizację budynku, a plany związane  

z windą zostały przesunięte na kolejne lata. Przy okazji rozpoczętej w sierpniu br. termomodernizacji 

budynku została wymieniona instalacja elektryczna, CO, wentylacja. Zamontowane nowoczesne 

systemy przeciwpożarowe oraz nowoczesne oświetlenie spełniające normy. Remont stolarki 

drzwiowej pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiegł się z poszerzeniem drzwi oraz 

remontem łazienek pod kątem dostępności dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (obecnie 

trzy łazienki dla niepełnosprawnych znajdują się na 3 kondygnacjach – parter, I piętro i II piętro).  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

W strukturze wydziału funkcjonuje siedem jednostek w tym: sześć katedr i jedna pracownia. 

Dysponują one pomieszczeniami dydaktycznymi i pracowniami w których realizowane są zajęcia 

warsztatowe oraz wykłady. Na ich wyposażeniu znajdują się tematyczne biblioteki, specjalistyczna 

aparatura, narzędzia pomiarowe, pomoce dydaktyczne np. Symulator wieku GERT, aparatura do 

pomiaru pola widzenia i ruchu gałek ocznych SensoMotoric Instruments Eye Tracking Glasses 2 

Wireless (SMI ETG 2w). Wydział dysponuje też licencjami specjalistycznego oprogramowania do 

projektowania CAD oraz projektowania graficznego, studenci i nauczyciele mogą korzystać  

z edukacyjnych licencji AUTODESK. W ramach programu studiów realizowane są kursy obsługi wyżej 

wymienionych narzędzi. Na wydziale znajdują się Warsztaty Projektowo-Badawcze, które 

wyposażone są w narzędzia modelarskie, stolarskie, ślusarskie oraz maszyny sterowane 

komputerowo. Studenci mają możliwość codziennego korzystania z warsztatów. Wyposażenie jest 

dostępne dla studentów za wiedzą lub przy opiece pedagogów. Cały sprzęt i aparatura badawcza 

dostępna w poszczególnych pracowniach są opisane tutaj:  
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Załącznik nr_5_3 (Charakterystyka wyposażenia sal laboratoriów i innych obiektów)  

Dostęp studentów Wydziału Form Przemysłowych oraz kadry dydaktycznej do zasobów 

informacyjnych zapewnia mieszcząca się w budynku wydziału jedna z najstarszych i największych 

bibliotek polskich szkół artystycznych, Biblioteka Główna ASP w Krakowie. www.bg.asp.krakow.pl 

Jest jednostką ogólnouczelnianą o wyodrębnionych zadaniach naukowych, dydaktycznych  

i usługowych. Na jej zbiory składają się zasoby bibliotek: Akademii Sztuk Pięknych oraz zbiory 

dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. Oprócz książek i czasopism Biblioteka 

gromadzi zbiory graficzne, zebrane w Gabinecie Rycin i w Gabinecie Plakatów. 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 projektowania (spis na stronie www. Biblioteki). Książki i czasopisma 

opracowywane są w katalogu elektronicznym systemu VTLS/Virtua, dostępnym online. 

https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/asp/chameleon 

Zbiory graficzne plakatów, rycin, grafik, fotografii etc. opracowywane są w katalogu elektronicznym 

dostępnym online. http://bg.asp.krakow.pl/katalog/ 

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 Bibliotece 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. 

Sukcesywnie na ASP są prowadzone prace polegające na ocenie stanu wyposażenia pracowni  

(spis rzeczy), ale też każda z jednostek funkcjonująca w ramach WFP prowadzi własny spis 

posiadanych narzędzi i pomocy dydaktycznych, przykładem standardu, który planujemy systemowo 

wdrożyć dla wszystkich jednostek są treści zawarte na stronie internetowej Katedry Projektowania 

Ergonomicznego. http://ergo.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia/#narzedzia.   

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5  

Wydział Form Przemysłowych czuje się gospodarzem budynków przy ul. Smoleńsk 9  

i z wielkim zaangażowaniem włącza się w dbanie o pomieszczenia i kształtowanie przestrzeni 

przyjaznej studentom i pracownikom, należy jednak zaznaczyć, że kwestie lokalowo-infrastrukturalne 

są jednymi z tych najbardziej uzależnionych od ogólnej polityki całej uczelni. 

 

 

 

 

 

http://www.bg.asp.krakow.pl/
http://www.bg.asp.krakow.pl/
http://bg.asp.krakow.pl/bg/index.php/galeria-jednej-ksiazki
https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/asp/chameleon
https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/asp/chameleon
http://bg.asp.krakow.pl/katalog/
http://bg.asp.krakow.pl/katalog/
http://vls.icm.edu.pl/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://www.nukat.edu.pl/
http://ergo.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia/#narzedzia
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Współpraca Wydziału z podmiotami zewnętrznymi odbywa się w znacznej mierze na zasadzie 

kontynuacji wieloletnich partnerskich stosunków, zazwyczaj z obopólną, barterową, pozamaterialną 

wymianą korzyści. Często kontakty pozyskiwane są dzięki zawodowym kontaktom pracowników 

Wydziału – praktykujących i odnoszących sukcesy projektantów. Coraz częściej interesariusze sami 

występują z inicjatywą współpracy z Wydziałem, w tym szczególnie dostrzegalne jest zainteresowanie 

współpracą ze strony przedsiębiorców w ramach wspomnianych wyżej programów europejskich  

np. Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój. https://www.poir.gov.pl/ 

Jest to dla Wydziału zawsze cenna okazja do poszerzenia i urozmaicenia oferty dydaktycznej, 

nawiązania ciekawych, zazwyczaj wieloletnich kontaktów oraz przybliżenia studentom realiów 

zawodowego życia oraz zawiązywania interdyscyplinarnych zespołów projektowo-badawczych. 

Załącznik nr_6_1 (Porozumienia o współpracy z firmami)  

Tematy realizowane we współpracy z partnerami zewnętrznymi podejmowane są bardzo chętnie,  

a często przybierają postać konkursów projektowych, kończących się wystawami, a niekiedy – 

wdrożeniem, co pozwala studentom na budowanie i wzbogacanie profesjonalnego portfolio. 

W ramach programu studiów 1 stopnia w wielu firmach realizowane są praktyki zawodowe, które 

przygotowują do przyszłego pracy projektanta.  

Załącznik_nr_6_2 (Praktyki_lista firm)  

W poszczególnych pracowniach podejmowana jest współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi 

w formie realizowanych zadań semestralnych oraz organizowanych konkursów (Urząd Wojewódzki 

woj. Małopolskiego, ME Engineering Polska, Społeczny Komitet Odnowy Miasta Krakowa, Euromac 

Gdynia) Program studiów 1 i 2 stopnia przewiduje również warsztaty projektowe 2d i 3d, na które 

zapraszani są projektanci i studia projektowe (min. Prof. Anne Burdick – Art Center College of Design 

w Pasadenie, CA, USA, prof. Nicola Knezevic – The Faculty of Applied Arts in Belgrade, Cees Donkers – 

QASE Urban Studio, Jacek Mrowczyk, Wiesław Bartkowski, Blurb Studio, prof. Italo Rota, Emma 

Scolari i Zuzanna Niespor-Lesyeux Studio).  

Załącznik_nr_6_3 (WFP warsztaty projektowe 2d-3d 2016-2022)   

Podejmujemy kooperację z wieloma uczelniami, instytucjami, organizacjami, podmiotami 

gospodarczymi oraz organami administracji publicznej na szczeblu państwowym, wojewódzkim  

i miejskim. Współpraca przyjmuje charakter przedsięwzięć projektowych, organizacyjnych  

i eksperckich.  

Załącznik_nr_6_4 (Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Wydziałem Form 

Przemysłowych)    

W roku akademickim 2018/2019 funkcję koordynatora do spraw współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi i pozyskiwania funduszy na działalność naukową powołano dr hab. Bożenę Groborz, 

która pozyskała lub jest w trakcie pozyskiwania kontaktów i funduszy na niniejsze programy 

badawcze: 

• 2018/2019 Grant Innowacji Społecznej INNOTEXTIL  

• 2018–2020 Letnia Szkoła Designu  

• 2020–2023 Doświadczanie różnorodności. Włączanie przez projektowanie – Fundusze 

Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój oraz NCBiR   

• 2019-10-01 do 2023–09–30 Zintegrowany program rozwoju ASP w Krakowie Akademia Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uzyskała dofinansowanie do zadania pn. 
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„Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie” realizowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-z066/18. 

 

Specyficzną formą współpracy z otoczeniem gospodarczym są ww. praktyki zawodowe, kończące się 

sprawozdaniem. Inne formy współpracy są oceniane poprzez przeglądy, egzaminy, oceny 

semestralne, wystawy, obrady jury konkursowych. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

Konstrukcja programu kształcenia na kierunku wzornictwo uwzględnia wymagania współczesności  

i rynku pracy, jednak w dużej mierze zachowuje właściwą profilowi ogólnoakademickiemu 

uniwersalność. Wpływ poszczególnych interesariuszy ujawnia się przede wszystkim w dobieranych 

tematach prac projektowych, wpisujących się w program i realizujących przyjęte efekty uczenia się. 

 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia  

na kierunku  

Rozwiązania w zakresie mobilności studentów to program wymiany międzynarodowej (zarówno  

w ramach studiów, jak i staży) ERASMUS i program MOST, w ramach którego student ma prawo do 

realizacji określonego etapu studiów w jednej z Akademii Sztuk Pięknych w Polsce lub uczelni 

zagranicznej, z którą została podpisana umowa o uznawaniu programu kształcenia – na podstawie 

porozumienia o wymianie studentów. Kwestię stypendiów zagranicznych koordynuje uczelniane 

Biuro Współpracy z Zagranicą oraz koordynatorzy wydziałowi. Uczelnia udostępnia na swojej stronie 

internetowej szczegółową informację o programach wymiany, regulaminy oraz programy nauczania 

na poszczególnych wydziałach. Informacje dotyczące regulacji wyjazdów zamieszczone są na stronie 

https://www.asp.krakow.pl/kontakt-info/pracownicy/wymiana-z-zagranica-wykladowcow-i-

pracownikow 

Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych z wyjątkiem 1 roku 1. stopnia i 2 roku 2. stopnia 

(rok dyplomowy), chyba że otrzymają zgodę dziekana wydziału. Listę szkół partnerskich prezentuje 

Załącznik nr_7_1 (Lista szkół partnerskich-zestaw-2021)   

Wszelkie aspekty nauki języków obcych w Akademii reguluje Zarządzenie nr 80 Rektora Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji 

kształcenia w zakresie języków obcych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od 

roku akademickiego 2020/2021 (załącznik). Jak wyżej wspomniano, w programie kierunku 

wzornictwo są zajęcia z języka angielskiego (przedmiot Język angielski – 1, 2, 3, 4 semestr studiów  

1. stopnia i 2 semestr studiów 2. stopnia), a dodatkowo w semestrze 7 studiów 1. stopnia 

realizowany jest przedmiot Prezentacja zawodowa w języku angielskim. Efekty uczenia się, warunki, 

zaliczenia i sposób prowadzenia zajęć określają karty tych przedmiotów.  

Załącznik_nr_3_5 (Karty opisu przedmiotu 2021_2022)  

Studenci i pracownicy ASP w Krakowie mogą realizować mobilność i wymiany międzynarodowe na 

podstawie programów: Erasmus+ studia, Erasmus+ praktyki, CEEPUS i innych. Program Erasmus+ 

umożliwia wymianę z następującymi krajami: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, 

Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (była Jugosławska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Wyjazdy i przyjazdy 

możliwe są tylko, gdy ASP w Krakowie posiada podpisaną umowę o współpracy z uczelnią z jednego  

https://www.asp.krakow.pl/kontakt-info/pracownicy/wymiana-z-zagranica-wykladowcow-i-pracownikow
https://www.asp.krakow.pl/kontakt-info/pracownicy/wymiana-z-zagranica-wykladowcow-i-pracownikow
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z wymienionych krajów, do której student lub pracownik chce aplikować. Zasady aplikowania określa 

Zarządzenie 71 Rektora ASP.  

Załącznik nr_7_2 (Zarządzenie-nr-71-w-sprawie-programu-Erasmus-tekst-ujednolicony)  

Wydział zaprasza wykładowców z zagranicy w ramach warsztatów projektowych 2d i 3d 

realizowanych na studiach 1. i 2. stopnia oraz cyklicznych wykładów gościnnych (obecnych  

w programie studiów). Można wymienić takie osoby jak:  

• Prof. Anne Burdick – Art Center College of Design w Pasadenie, CA, USA 

• Prof. Nicola Knezevic  – The Faculty of Applied Arts in Belgrade, Serbia 

• Cees Donkers – QASE Urban Studio, Eindhoven, Holandia 

• Italo Rota, Zuzanna Niespor i Emma Scolari z grupy Lesyeux, Włochy 

• prof. Michael Renner, Fachhochschule Nordwestschweiz, Niemcy 

• prof. Marie Davidova, PhD, CTU in Prague, Faculty of Architecture, Czechy 

• prof. Maria Cuevas Riano z Universidad Complutense Madrid, Hiszpania 

• prof. Bata Knežević, Belgrad, Serbia 

• dr Karel van der Waarde, Basel School of Design, Szwajcaria,  

• prof. Elizabeth Resnick, Massachusetts College of Art and Design, Boston,  
Massachusetts, USA 

• prof. Rachel Cooper, Lancaster University, Wielka Brytania 
 

Wydziałowi koordynatorzy ds. Erasmus+ (dr Kamil Kamysz, mgr Patryk Szymański, mgr Mikołaj Truś) 

prowadzą rejestr wszystkich wyjeżdzających i przyjeżdzających studentów oraz pedagogów. Wszyscy 

przyjeżdżający z wyjazdu zagranicznego zobowiązani są do złożenia raportu/sprawozdania 

koordynatorowi, który z kolei przelicza im uzyskane oceny, aby następnie przekazać informacje do 

dziekanatu o zaliczonym semestrze lub roku (dot. studentów). Studenci po powrocie relacjonują 

doświadczenia z pobytu w ramach Wykładów gościnnych na WFP. Pedagodzy rozliczają się z pobytu 

składając raport do Biura ds. Wymiany Zagranicznej. 

 

Wymiana w ramach ERASMUS+ w latach 2016–2021 

Rok akademicki Przyjazdy 

studentów 
Wyjazdy 

studentów 
Przyjazdy 

pracowników 
Wyjazdy 

pracowników 

2020/2021 Ella Lien Adriaens, 

Uniwersiteit 

Antwerpen, Belgia 

Ece Miray Çakır, 

Mimar Sinan Fine 

Arts University, 

Turcja 

Ángela Mardari 

Klymovych, Escuela 

Superior de 

Conservación  

y Restauración de 

Bienes Culturales, 

Cerámica y Diseño 

de Castilla-La 

Mancha, Hiszpania 

Beata Kwaśnica, 

Hogeschool Gent, 

Belgia 

 

sr. lect. Krasimira 

Drumeva, 

University of Veliko 

Tarnovo, Bułgaria  

prof. Lada 

Tsymbala, Lviv 

National Academy 

of Arts, Ukraina  

 

Dr hab. Anna 

Szwaja — 

Univerzitet 

Umetnosti  

u Beogradu, Serbia 

mgr Ewa 

Protasiewicz — 

Univerzitet 

Umetnosti  

u Beogradu, Serbia 
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Léa Syenave, 

Uniwersiteit 

Antwerpen, Belgia 

2019/2020 Anton Worch, 

Bauhaus-

Universität 

Weimar, Niemcy 

Theo Finck, Ecole 

Supérieure des Arts 

Appliqués et du 

Textile, Francja 

Marta Luisa 

Cardoso da Silva, 

Universidade do 

Porto, Portugalia 

ARTURO ONGIL, 

Escuela Superior de 

Diseño de Madrid, 

Hiszpania 

Karolina Szwak, 

Ecole supérieure 

d'art et design, 

Francja 

Helena 

Maciukiewicz, 

Hogeschool Gent, 

Belgia 

Stanisław Zieliński, 

ESAG Penninghen, 

Francja 

 

 

   

2018/2019 Orlane 

Maciuszczak, Ecole 

Supérieure des Arts 

Appliqués et du 

Textile, Francja 

Tunahan ZİLYAS, 

Anadolu University, 

Turcja 

Siliyana Panova, 

New Bulgarian 

University, Bułgaria 

Muriel Herrera 

Landaeta, Escola 

de Arte e Superior 

de Deseňo Mestre 

Mateo, Hiszpania 

Lucia Ramos 

Miramontes, 

Escola de Arte  

e Superior de 

Deseňo Mestre 

Mateo, Hiszpania 

Azou Le Flohic, The 

Institut Supérieur 

des Arts de 

Toulouse, Francja 

Maja Bryniarska, 

Kingston 

University, UK 

Karolina Róg, 

Hogeschool Gent, 

Belgia 

Daria Wróblewska, 

ELISAVA Barcelona 

School of Design 

and Engineering, 

Hiszpania 

Grzegorz Szczupał, 

Vysoká škola 

výtvarných umení 

v Bratislave, 

Słowacja 

Katarzyna Greczka, 

Universität für 

angewandte Kunst 

Wien, Austria 
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Mathilde Letombe, 

Universiteit 

Antwerpen, Belgia 

Batsheba Castro-

Martinez, Missouri 

State University, 

USA 

Arthur Hollants, 

Universiteit 

Antwerpen, Belgia 

2017/2018 Mehmet Oguz 

Arpacik, Karabuk 

University, Turcja 

Helena Bolte, 

Kunsthochschule 

Kassel, Niemcy 

Ayberk Deyirmenci, 

Anadolu University, 

Turcja 

Maria Benedetta 

Guariglia, ESAD 

Caldas da Rainha, 

Portugalia 

João Gabriel 

Peixoto Ribeiro, 

ESAD Caldas da 

Rainha, Portugalia 

Merve Havva 

Tekinyer, Karabuk 

University, Turcja 

Barbara da Fonseca 

Barreto, ESAD 

Caldas da Rainha, 

Portugalia 

André Almeida de 

Figueiredo e Silva, 

ESAD Caldas da 

Rainha, Portugalia 

 

Martyna Sykta, 

Elisava, Escola 

Universitarua de 

Barcelona – 

Disseny  

i Enginyeria, 

Hiszpania 

Szymon Fischer, 

Politecnico di 

Milano, Włochy 

Marta Jeż, 

University of 

Leeds, UK 

Marcin Niedziałek, 

Bauhaus-

Universitat 

Weimar, Niemcy 

Olga Konik, Ecole 

d'Enseignement 

Supérieur d'Art de 

Bordeaux, Francja 

Maria Paperz, 

Escola d’Art  

I Superior de 

Disseny de 

València, Hiszpania 

Aleksandra 

Badura, Escola 

d’Art I Superior de 

Disseny de 

València, Hiszpania 

Marta Skowron, 

Politécnico do 

Porto, Portugalia 

Klaudia Kasprzak, 

Aalto University 

School of Arts, 

prof. Nikola 

Knezevic Belgrad, 

University of 

Belgrade, Serbia 

 

prof. Marco 

Gianotti, School of 

Communication 

and Arts, 

Universidade de 

Sao Paulo, Brazylia 

 

Wizyta delegacji  

z Shanghai 

Polytecnic 

University, 

Szanghaj, Chiny 

Dr hab. Bożena 

Groborz — 

Universidad 

Complutense de  

Madrid faculdad de 

las artes, Hiszpania 
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Design and 

Architecture, 

Finlandia 

Agnieszka Zagraba, 

University of 

Applied Arts 

Vienna, Austria 

2016/2017 Esra Oznur 

Karaarslan, 

Anadolu University, 

Turcja 

Ines Garran Suarez, 

EASD Mestre 

Mateo, Hiszpania 

Ines Sueiro Iglesias, 

EASD Mestre 

Mateo, Hiszpania 

Ivana Betkova, 

Technical 

University of 

Kosice, Słowacja 

Veronika Trnkova, 

Technical 

University of 

Kosice, Słowacja 

Jana Lukcova, 

Technical 

University of 

Kosice, Słowacja 

Sander Zelck, 

Universiteit 

Antwerpen, Belgia 

Vladan Djurisic, 

University of 

Mediterranean, 

Czarnogóra 

Maria Nowak UK 

GLASGOW, Wielka 

Brytania 

Aleksandra Popow 

UK Sheffie, Wielka 

Brytania 

Joanna Żółtowska, 

Aalto University 

Finlandia 

Marianna 

Konieczna, Aalto 

University 

Finlandia 

Matylda Polak, 

University of 

Applied Arts 

Vienna, Austria 

Emilia Szeszko, 

Accademia di Belle 

Arti do Brera, 

Włochy 

Aleksandra Radlak, 

University of 

Applied Arts 

Vienna, Austria 

 

Maria Cuevas Riano 

warsztaty Smart 

Textiles, 

Universidad 

Complutense 

Madrid, Hiszpania 

  

 

Zdarza się, że kontakty stypendialne owocują także trwałymi kontraktami na polu dydaktyki. Warto 

wspomnieć, że jednym z etatowych pracowników Wydziału jest dr hab. Peter Javorík – wybitny 

słowacki projektant graficzny, zatrudniony w Katedrze Komunikacji Wizualnej od 2016 roku, pod 

dwukrotnym pobycie stażowym na WFP. 

Pracownicy Wydziału biorą udział w międzynarodowych i zagranicznych imprezach, konferencjach, 

warsztatach, wystawach, wyjazdach studyjnych, publikują za granicą, odbywają nieraz 

wielomiesięczne staże zagraniczne, w tym w liczących się uczelniach w USA i Kanadzie (szczegóły  

w załączonych wykazach osiągnieć m.in. dr hab. Michała Kracika, dr hab. Piotra Michury i innych),  

są także uczestnikami międzynarodowych programów badawczych czy autorytetami światowej klasy 
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zasiadającymi w międzynarodowych organizacjach projektowych (przykładem może być autorytet  

i działalność dr hab. Agaty Kwiatkowskiej-Lubańskiej na polu projektowania kolorystyki). 

Absolwenci kierunku wzornictwo mogą z powodzeniem kontynuować studia w prestiżowych 

uczelniach zagranicznych lub znajdować zatrudnienie w zawodzie w zagranicznych firmach. Jednym  

z najświeższych przykładów może być przypadek studentki Anny Szlachty, która po dyplomie 

licencjackim na WFP rozpoczęła w 2020 roku studia magisterskie Visual Communication and Iconic 

Research w szwajcarskiej uczelni FHNW University of Applied Science and Arts Northwestern 

Switzerland, Basel. https://annamariaszlachta.com/work 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

Wieloaspektowe umiędzynarodowienie kształcenia, tak ważne we współczesnych kryteriach oceny 

poziomu naukowego i dydaktycznego w szkolnictwie wyższym, na kierunku wzornictwo nie jest 

zjawiskiem nowym. Wydział już w początkach swej historii utrzymywał ożywione kontakty 

zagraniczne i budził zainteresowanie zagranicznych gości. Obecna wymiana informacji i doświadczeń 

utwierdza nas w przekonaniu, że choć na polu możliwości finansowo-lokalowych niejednokrotnie nie 

możemy konkurować z niektórymi europejskimi uczelniami, na poziomie idei i koncepcji kształcenia 

oraz aktualności założeń programowych zajmujemy silne miejsce, czego dowodem jest choćby 

nieustające zainteresowanie studentów zagranicznych. 

 

 

 

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 oferuje Wydział Form Przemysłowych dotyczy dydaktyki, nauki, obsługi 

administracyjnej, udzielania pomocy materialnej i psychologicznej. Opiera się na rozwiązaniach 

obowiązujących w całej Akademii, ale także typowo wydziałowych inicjatywach i praktykach. 

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. 

Na terenie Akademii uruchomione są stacjonarne konsultacje psychologiczne, w ramach, których 

można skorzystać z fachowej, bezpłatnej pomocy. Otwarty dyżur psychologiczny ma być do końca 

czerwca 2022 r. Konsultacje prowadzi psycholog mgr Karolina Probosz. Dodatkowo studenci są 

poinformowani za pomocą strony internetowej o bezpłatnym wsparciu psychologicznym, które 

oferują także ośrodki na terenie Krakowa. W razie potrzeby wsparcia psychologicznego, wynikającego 

np. z izolacji z powodu pandemii koronawirusa, można zapisać się na bezpłatne spotkanie  

z psychologiem w wybranej przez siebie lokalizacji na terenie Krakowa lub skorzystać z konsultacji  

on-line. Podane są także informacje dotyczące pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu 

rodzinnego, kryzysu małżeńskiego, przemocy domowej, przemocy seksualnej, utraty, żałoby, 

zagrożenia samobójstwem, wypadków, katastrof, doświadczenia przestępstwa. Informacje na ten 

temat są zawarte w zakładce strony ASP Kraków  

https://www.asp.krakow.pl/studenci/wsparcie-psychologiczne-dla-studentow.  

 

https://annamariaszlachta.com/work
https://www.asp.krakow.pl/studenci/wsparcie-psychologiczne-dla-studentow
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Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zapewnia także ochronę praw  

i bezpieczeństwo wszystkim, którzy tworzą społeczność akademicką: studentom, doktorantom, 

pracownikom naukowym, dydaktycznym i administracyjnym. W Akademii Sztuk Pięknych funkcjonują 

organy dbające o ochronę etyki akademickiej oraz środowiska gwarantującego bezpieczeństwo  

i niedyskryminację. Osobą odpowiedzialną jest tu dr Anna Zaroda-Dąbrowska, rzeczniczka ASP  

ds. etyki. Informacje na ten temat są zawarte w zakładce strony ASP Kraków  

https://www.asp.krakow.pl/studenci/rzecznik-ds-etyki 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2020/2021 powołani zostali także: 

• Rzecznik dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich – prof. dr hab. Mieszko Tylka 

• Rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów – dr hab. Marek Liskiewicz 

• Rzeczniczka dyscyplinarna ds. Doktorantów – dr hab. Iwona Demko 

• Uczelniana Osoba Zaufania – mgr Elżbieta Mroziak 

W strukturze uczelni funkcjonują ponadto: 

• Komisja ds. Etyki 

• Komisja dyscyplinarna ds. studentów 

• Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów 

• Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich 

• Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów 

• Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów 

Informacje na ten temat są zawarte w zakładce strony ASP w Krakowie 

https://www.asp.krakow.pl/studenci/rzecznik-ds-etyki 

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów są szczegółowo wytłumaczone na stronie 

ASP w zakładce https://www.asp.krakow.pl/studenci/pomoc-materialna/zasady-przyznawania-

pomocy-materialnej oraz w Regulaminie pomocy materialnej  

Załącznik nr 8_1 (Regulamin pomocy materialnej t. jednolity_7_06_2018)  

 

Studenci ASP w Krakowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie: 

1. stypendium socjalnego, 

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3. stypendium rektora, 

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

5. zapomogi. 

 

Wydział wspiera międzyuczelnianą wymianę zagraniczną studentów zarówno w ramach programu 

Erasmus jak i wymianę krajową. Dzięki staraniom Wydziału podejmowane są zadania we współpracy 

z zewnętrznymi interesariuszami, w których zaangażowani są studenci. Z poziomu uczelni funkcjonuje 

Biuro Karier ASP, które 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. Kolejnym nieobowiązkowym krokiem w edukacji może być 

szkoła doktorska (uczelnia prowadzi Szkołę Doktorską). 

 

https://www.asp.krakow.pl/studenci/rzecznik-ds-etyki
https://www.asp.krakow.pl/studenci/rzecznik-ds-etyki
https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu2021/Uchwaa_nr_13_2021.pdf
https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu2021/Uchwaa_nr_20_ws_komisji_dyscyplinarnej_ds_doktorantw.pdf
https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu2021/Uchwaa_nr_15_2021.pdf
https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu2021/Uchwaa_nr_14_2021.pdf
https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu2021/Uchwaa_nr_21_ws_odwoawczej_komisji_dyscyplinarnej_ds_doktorantw.pdf
https://www.asp.krakow.pl/studenci/rzecznik-ds-etyki
https://www.asp.krakow.pl/studenci/pomoc-materialna/zasady-przyznawania-pomocy-materialnej
https://www.asp.krakow.pl/studenci/pomoc-materialna/zasady-przyznawania-pomocy-materialnej
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Na wydziale działały studenckie koła naukowe. W ostatnich latach funkcjonowało Koło naukowe 

Uutuus, którego opiekunem, był dr hab. Michał Kracik. Działalność koła zakończyła się wraz  

z ukończeniem studiów części aktywnych studentów.  

Załącznik nr 8_2 (Plan działalności Koła Uutuus)   

W latach 2016 – 2018 funkcjonowało też Koło filmowe. Naukowe Koło Filmowe WPF kontynuowało 

tradycję Kina Naukowo-Pouczającego, które powstało w 1921 roku i mieściło się w sali odczytowej na 

1. piętrze w budynku Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dra Adriana Baranieckiego przy  

ul. Smoleńsk 9. Opiekunem koła był dr Dawid Kozłowski. 

Innym kołem jest Koło naukowe ASPiRACJE. Koło Naukowe studentów WFP ASPiRACJE kontynuowało 

prace Koła powstałego jeszcze w 2002 pod kierunkiem dr Piotra Witosławskiego i dr Piotra Michury. 

Wieloletnia działalność Koła była nakierowana na współpracę z instytucjami poza szkołą. Koło podjęło 

kilkuletnią współpracę z krakowską Fundacją Partnerstwo dla Środowiska (2002–2008), której efekty 

związane z projektowaniem proekologicznym były prezentowane na trzech wystawach poza 

Wydziałem. W 2009 roku Koło, działające już pod obecną nazwą, odnotowało duży sukces 

prezentując prace studentów na międzynarodowej konferencji Data Designed for Decisions (DD4D)  

w Paryżu organizowanej przez International Institute for Information Design (IIID) z Wiednia  

i Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Oprócz dr Piotra Michury  

i dr Piotra Witosławskiego opieki nad grupą wyjeżdżającą do Paryża podjęła się dr Anna Myczkowska-

Szczerska. Wyjazd i uczestnictwo w konferencji stało się istotnym uzupełnieniem procesu kształcenia 

oraz dało sposobność nawiązania interesujących kontaktów międzynarodowych ważnych tak dla 

uczestników, jak i Wydziału.  

W 2016 roku członkami Koła byli studenci 3 roku WFP planujący kontynuować działalność poprzez 

wyjazdy edukacyjne oraz organizację warsztatów projektowych. Koło nawiązało współpracę  

z Markiem Cecułą (Modus Design), uznanym projektantem ceramiki, na którego zaproszenie 

sześcioro studentów WFP wzięło udział w trzytygodniowych międzynarodowych warsztatach  

w fabryce porcelany w Ćmielowie – Art Food 2016. Koło Naukowe, wspierane przez prof. Czesławę 

Frejlich, koordynowało przygotowania i wyjazd na warsztaty. Wraz ze studentami z Krakowa  

w Ćmielowie pracowali także studenci z Pratt Institute z Nowego Jorku. Rezultaty warsztatów były 

prezentowane na wystawach w Krakowie i Nowym Jorku w lipcu i październiku 2016 (opiekun –  

dr Piotr Michura). Obecnie w planie jest utworzenie nowego koła na wydziale.  

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=25&&id_aktualnosci=798  

https://spotkaniakultur.com/pl/node/476 

https://culture.pl/pl/wydarzenie/porcelana-zaprojektowana-przez-mlodych-polskich-designerow-na-

wystawie-art-food-w-nowym-jorku 

 

Studenci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym Wydziału organizując imprezy okolicznościowe 

integrujące środowisko Wydziału. Na szczególne uznanie zasługuje szereg inicjatyw podjętych przez 

studentów i wykładowców w czasie trwającej pandemii.  

W porozumieniu z Wydziałem, absolwent obecnie doktorant Wojciech Szkodlarski wykorzystał 

drukarki filamentowe 3d (będące na wyposażeniu poszczególnych jednostek WFP) do druku 

elementu przyłbic ochronnych dla służby zdrowia. Studentka Magdalena Glapska-Moskal  

i absolwentka Wydziału Agnieszka Zygmunt opracowały infografiki dot. bezpiecznego korzystania  

z elementów ubioru ochronnego. Studentki Małgorzata Ojczenasz i Joanna Kieszczyńska wykonały 

instrukcję szycia prostych maseczek ochronnych. Z inicjatywy pracowniczki Wydziału mgr Magdaleny 

Mach utworzona została Facebook’owa grupa Projektowanie wobec Pandemii 

https://www.facebook.com/groups/218705769238646 , na której pracownicy i studenci Wydziału 

wymieniali się pomysłami i koncepcjami projektowymi. Wielu studentów zadeklarowało pomoc  

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=25&&id_aktualnosci=798
https://spotkaniakultur.com/pl/node/476
https://spotkaniakultur.com/pl/node/476
https://culture.pl/pl/wydarzenie/porcelana-zaprojektowana-przez-mlodych-polskich-designerow-na-wystawie-art-food-w-nowym-jorku
https://culture.pl/pl/wydarzenie/porcelana-zaprojektowana-przez-mlodych-polskich-designerow-na-wystawie-art-food-w-nowym-jorku
https://culture.pl/pl/wydarzenie/porcelana-zaprojektowana-przez-mlodych-polskich-designerow-na-wystawie-art-food-w-nowym-jorku
https://culture.pl/pl/wydarzenie/porcelana-zaprojektowana-przez-mlodych-polskich-designerow-na-wystawie-art-food-w-nowym-jorku
https://www.facebook.com/groups/218705769238646
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i chęć uczestnictwa w inicjatywach służących produkcji i zapewnieniu niezbędnego sprzętu 

ochronnego placówkom medycznym i opieki społecznej. Wydział Form Przemysłowych  

w porozumieniu z działaczem społecznym Ireneuszem Polaczkiem zorganizował zamknięty konkurs 

na zaprojektowanie i wykonanie maski ochronnej typu P2. W konkursie tym wzięło udział kilkunastu 

studentów, absolwentów i pracowników Wydziału. 

Obecna sytuacja na Ukrainie spowodowała przypływ studentów z Lwowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Nasi studenci oraz pracowniczki mgr Sonia Furmanek i mgr Kaja Kordas roztoczyli opiekę 

nad 6 studentkami, wspierając ich w codziennym funkcjonowaniu na uczelni i poza nią. Studenci 

zaangażowali się także w szycie kominiarek dla ukraińskich żołnierzy – opiekę nad tym roztoczyła 

doktorantka Olga Konik. Studenci zaangażowali się ponadto w pomoc celowaną – zbiórkę 

potrzebnych rzeczy dla uchodźców. 

Wsparciem socjalnym dla studentów jest „Świetlica 011” – miejsce udostępnione studentom. 

Studenci wszystkich roczników mogą korzystać z tego miejsca, gdzie do ich dyspozycji jest zaplecze 

kuchenne, część wypoczynkowa i część do pracy. Studenci młodszych lat chwalą sobie możliwość 

kontaktu ze starszymi kolegami, w celu wymiany poglądów i pozyskania informacji 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125264414308546&type=3 

 

Narzędzia motywujące studentów którymi dysponuje ASP są: pochwały, nagrody i wyróżnienia.   

Zgodnie z Regulaminem studiów opisanym w załączniku studentom wyróżniającym się szczególnymi 

wynikami w nauce lub znaczącymi osiągnięciami artystycznymi mogą być przyznawane: 

1) stypendia z funduszu, o którym mowa w art. 420 ust. 1 ustawy, 

2) nagrody lub wyróżnienia rektora ASP, 

3) wyróżnienia przyznawane przez radę wydziału, 

4) pochwały przyznawane przez prowadzącego pracownię. 

 

Rada Wydziału może wnioskować do rektora o wyróżnienie medalem ASP w danym roku 

akademickim. Absolwent może otrzymać dyplom z wyróżnieniem w przypadku spełnienia kryteriów 

określonych przez radę wydziału, z uwzględnieniem: 

1) oceny całości egzaminu dyplomowego, 

2) oceny całości pracy dyplomowej, 

3) średniej arytmetycznej wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych w ciągu całego okresu 

studiów. 

Studenci są motywowani również poprzez zachęcanie ich do udziału w wystawach towarzyszących 

festiwalom projektowym (Graduation Projekt, Make Me), wysyłając ich prace na konkursy 

projektowe (Najlepsze Dyplomy Projektowe Design32), publikując prace na stronie wydziałowej  

i uczelnianej oraz w wydawnictwach wydziałowych (katalogi WFP – Wybrane prace studentów WFP)  

i uczelnianych (Restart https://restartmag.art). Ostatnimi wystawami (zrealizowanymi mimo 

pandemii w roku 2021) o dużym zasięgu pokazującymi wyróżniające się prace studenckie były: 

wystawa Przemysł i Rękodzieło w Akademickim Centrum Designu w Łodzi oraz Wnętrza i Formy  

w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w ramach Open Eyes Art Festival. Istotną była 

również wystawa w ramach Design Vienna Week pt. Young Polish Designers: Care, Connect, Change 

prezentująca prace wszystkich wydziałów projektowych polskich uczelni artystycznych oraz wystawa 

Dante–plakat prezentowana m. in. w instytucie Polskim w Rzymie, przy okazji konferencji polonistów 

włoskich.  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125264414308546&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125264414308546&type=3
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https://plasterlodzki.pl/akademickie-centrum-designu-na-ksiezym-mlynie-foto/ 

https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-

wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/?fbclid=IwAR2kDh3MgDKNkb_nghV-zUb0-

4EUYy7WAbEtkoF45sQFl7TDgf5hl-aITUk  

 

https://mck.krakow.pl/aktualnosci/wnetrza-i-formy-oraz-dante-plakat-dwie-nowe-wystawy-w-

mck?fbclid=IwAR0PxLz0x3gSdrN4C4HWv4k7fJx6UFecfxV7yHGBwpZ1BGcJp9S6PHwyouk 

https://wfp.asp.krakow.pl/prace-studentow-wfp-na-wystawie-young-polish-designers-care-connect-

change-podczas-vienna-design-week-2021/ 

http://www.acdesign.com.pl/aktualnosci/young-polish-designers-vienna-design-week-2409-

03102021-sachsenplatz-4-6-1200-wieden 

https://instytutpolski.pl/roma/2021/06/25/un-manifesto-per-dante/ 

https://wfp.asp.krakow.pl/wystawa-plakatow-dante-istytucie-polskim-w-rzymie/ 

 

Wydział nieustannie doskonali formy wsparcia studentów w wejściu na rynek pracy. 

Działanie przygotowujące studentów do współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w ramach 

realizacji programu kształcenia przejawiają się w: 

– budowaniu profesjonalnego portfolio już od początkowych lat studiów,  

– wprowadzeniu studentów w profesjonalną działalność (realizowanie zadań projektowych we 

współpracy z instytucjami zewnętrznymi)  

– dostarczeniu kontaktów (w ramach staży i praktyk studenckich w firmach zewnętrznych, również 

tych należących do naszych absolwentów). 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8 

Warto raz jeszcze podkreślić wyjątkową, przyjazną atmosferę panującą na Wydziale, która wynika  

z wzajemnego szacunku pracowników, przestrzegania kodeksu etyki akademickiej, a także poczucia 

odpowiedzialności za wychowanie kolejnych pokoleń projektantów. Tego samego oczekujemy  

i najczęściej – doświadczamy – ze strony studentów, których już sama treść ślubowania składanego 

przez podczas uroczystości immatrykulacji obliguje do godnego noszenia miana studenta Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/?fbclid=IwAR2kDh3MgDKNkb_nghV-zUb0-4EUYy7WAbEtkoF45sQFl7TDgf5hl-aITUk
https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/?fbclid=IwAR2kDh3MgDKNkb_nghV-zUb0-4EUYy7WAbEtkoF45sQFl7TDgf5hl-aITUk
https://wfp.asp.krakow.pl/wernisaz-wystawy-przemysl-i-rekodzielo-studenckie-prace-projektowe-wdrozone-nagrodzone-i-wyroznione-w-latach-2018-2021/?fbclid=IwAR2kDh3MgDKNkb_nghV-zUb0-4EUYy7WAbEtkoF45sQFl7TDgf5hl-aITUk
https://mck.krakow.pl/aktualnosci/wnetrza-i-formy-oraz-dante-plakat-dwie-nowe-wystawy-w-mck?fbclid=IwAR0PxLz0x3gSdrN4C4HWv4k7fJx6UFecfxV7yHGBwpZ1BGcJp9S6PHwyouk
https://mck.krakow.pl/aktualnosci/wnetrza-i-formy-oraz-dante-plakat-dwie-nowe-wystawy-w-mck?fbclid=IwAR0PxLz0x3gSdrN4C4HWv4k7fJx6UFecfxV7yHGBwpZ1BGcJp9S6PHwyouk
https://wfp.asp.krakow.pl/prace-studentow-wfp-na-wystawie-young-polish-designers-care-connect-change-podczas-vienna-design-week-2021/
https://wfp.asp.krakow.pl/prace-studentow-wfp-na-wystawie-young-polish-designers-care-connect-change-podczas-vienna-design-week-2021/
http://www.acdesign.com.pl/aktualnosci/young-polish-designers-vienna-design-week-2409-03102021-sachsenplatz-4-6-1200-wieden
http://www.acdesign.com.pl/aktualnosci/young-polish-designers-vienna-design-week-2409-03102021-sachsenplatz-4-6-1200-wieden
https://instytutpolski.pl/roma/2021/06/25/un-manifesto-per-dante/
https://wfp.asp.krakow.pl/wystawa-plakatow-dante-istytucie-polskim-w-rzymie/
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji  

i osiąganych efektach kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych jest zorganizowany w sposób 

czytelny i komunikatywny. 

Wydział Form Przemysłowych posiada stale aktualizowaną stronę internetową 

https://wfp.asp.krakow.pl/  (oraz poprzednią wersja strony 

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_strony=1, na której systematycznie zamieszcza 

bieżące informacje o prowadzonych działaniach, wydarzeniach oraz procedurze rekrutacji. Na stronie 

umieszczone są również informacje na temat wydziału. Znajduje się tam także galeria projektów oraz 

informacje o pedagogach i ich dokonaniach, co przekłada się w widoczny sposób na pozyskiwanie 

kandydatów na studia 1. i 2. stopnia, dając im pełniejszy obraz specyfiki Wydziału, a osobom 

zainteresowanym współpracą możliwość kontaktu. Wybór wydarzeń ze strony www WFP w pliku PDF 

Załącznik nr 9_1 

Zainteresowani mogą znaleźć tam również dokumenty do pobrania zarówno dla pracowników,  

jak i studentów, w tym dokumenty dotyczące efektów kształcenia i programu studiów. Strona pełni 

także funkcję archiwum, a nade wszystko – funkcję promocyjną, dokumentując najistotniejsze 

wydarzenia, w tym sukcesy studentów, absolwentów oraz pracowników WFP.  

Strona internetowa Wydziału Form Przemysłowych spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia  

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych i wytyczne dostępności WCAG 2.1. na poziomie AA. Podczas wdrażania projektu strony 

internetowej przeprowadzono audyt dostępności projektu oraz testy na różnych czytnikach ekranu 

wraz z osobą niewidomą. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. Data publikacji strony internetowej: 2021.07.09. 

 

Portale społecznościowe (Facebook, Instagram)  

Wydział Form Przemysłowych aktywnie korzysta z możliwości promocji i informacji, jaką dają media 

społecznościowe. Na portalu Facebook www.facebook.com/wfpkrakow prężnie działa fanpage WFP, 

na którym pojawiają się informacje o bieżącym funkcjonowaniu jednostki, konkursach, wystawach, 

sukcesach pracowników i studentów. Fanpage jest także ważnym forum wymiany myśli i uwag 

wewnątrz społeczności Wydziału. Na wydziałowym profilu FB są udostępnione informacje w postaci 

postów, które dotyczą między innymi konsultacji ogólnych i indywidualnych, została utworzona 

również grupa dedykowana potencjalnym kandydatom zainteresowanym studiami na Wydziale Form 

Przemysłowych. Statystyki ze strony Facebook informują nas o grupie odbiorców oraz o zasięgu 

postów. Na dzień 18.03.2022 stronę obserwuje 10 079 osób. Przykładowo post dotyczący konsultacji 

indywidualnych na FB wydziałowym na rok 2022 zamieszczony 25 lutego, liczy 1267 odbiorców 

(informacja z dnia 11 marca).  

Na Instagramie www.instagram.com/wfpkrakow, poza oficjalnym profilem Wydziału prezentującym 

bieżące wydarzenia z życia WFP, projekty studenckie itp., funkcjonują również konta:  

Pracowni Projektowania Alternatywnego www.instagram.com/alternatywne   

Pracowni Obrazowania Multimedialnego www.instagram.com/multimediawfp  

oraz Katedry Metodyki Projektowania https://www.instagram.com/plebania002/?hl=bn 

relacjonujące działalność tych jednostek. Profil wydziałowy na Instagramie obecnie obserwuje 1373 

followersów i zamieszczonych jest tam 166 postów. Dla przykładu – relacja na Instagramie 

wydziałowym dotycząca konsultacji indywidualnych na rok 2022 zamieszczony 1 marca została 

wyświetlona przez 250 osób. 

https://wfp.asp.krakow.pl/
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_strony=1
http://www.facebook.com/wfpkrakow
http://www.instagram.com/wfpkrakow
http://www.instagram.com/alternatywne
http://www.instagram.com/multimediawfp
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Medium to ma na celu promocję studiów na Wydziale Form Przemysłowych, zawiera aktualne 

informacje na temat konsultacji indywidualnych, a także puszcza w obieg informacje na temat 

sukcesów i twórczości studentów oraz absolwentów. Na stronie prezentowane są najlepsze prace 

studenckie i dyplomy. Kanał ten służy także prezentacji profilu poszczególnych pracowni, komunikacji 

z osobami z zewnątrz oraz wymianie opinii. 

Funkcję wspomagającą w publicznej prezentacji efektów kształcenia pełnią strony internetowe 

zakładane na potrzeby wydarzeń, wystaw i zadań semestralnych lub warsztatów projektowych.  

Efektywnym kanałem przekazywania informacji o tym co ważne na wydziale jest działalność 

internetowego kwartalnika pod tytułem FORMY.  https://formy.xyz/ 

FORMY to internetowe pismo o dizajnie wydawane przez Wydział Form Przemysłowych. Publikuje 

recenzowane artykuły o charakterze problemowym – sześć esejów na kwartał. Na czasopismo 

składają się także Krótkie Formy redagowane przez zespół studencki – kilka tekstów miesięcznie. 

Wierzymy, że taki dwugłos jest polskiemu środowisku projektowemu potrzebny. Pozwala 

prezentować różne perspektywy, umożliwia wymianę doświadczeń, daje okazję do konfrontowania 

postaw i weryfikowania sądów. Mamy nadzieję, że wymagająca skupienia forma artykułów skłoni 

czytelników do głębszej refleksji i zainicjuje zaangażowaną dyskusję na temat roli projektantów  

w zmieniającym się świecie, będzie miała wpływ na kształt dyscypliny oraz sposoby kształcenia 

studentów. Chcemy, aby pismo dotarło nie tylko do środowiska akademickiego, ale też do aktywnie 

działających projektantów i krytyków dizajnu, a także do potencjalnych kandydatów na studia. 

Oprócz mediów cyfrowych wydział wykorzystuje do promocji i informacji kandydatów o zasadach 

rekrutacji na studia różne wydawnictwa, foldery i broszury, które rozpropagowuje między innymi 

podczas Dnia Otwartych Drzwi. Ze względu na pandemię Covid-19, zarówno w roku akademickim 

2019/2020, jak i 2020/2021 ta coroczna impreza nie mogła odbyć się w tradycyjnej formule. Oferta 

programowa Wydziału, przykłady prac studenckich jest stale dostępna na stronie wydziałowej oraz 

profilach WFP na portalach społecznościowych.   

Wśród działań służących prezentacji i upowszechnianiu wiedzy o Wydziale poza uczelnią znajdują się 

także wizyty pracowników WFP – uznanych projektantów – w polskich szkołach średnich o profilu 

artystycznym i ogólnokształcącym. Wizyty te mają na celu przede wszystkim prezentację oferty 

kształcenia i zachęcenie potencjalnych kandydatów do studiowania na Wydziale. Dotychczas wizyty 

takie realizowane były w krakowskim Liceum Plastycznym. Z informacji pozyskiwanych podczas 

procesu rekrutacji wynika, że ta forma zachęcania do studiów daje zamierzone efekty. 

Wydział nawiązał również współpracę z Fundacją Uniwersytet Dzieci, w ramach której organizowane 

są zajęcia warsztatowe dla dzieci. Prowadzili je dotychczas mgr Joanna Krokosz, dr Kamil Kamysz  

i dr hab. Piotr Michura. 

https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/258/ 

https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/2980/ 

https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/255/ 

 

Małopolska Noc Naukowców  

W latach 2016–2019 Wydział brał udział w Małopolskiej Nocy Naukowców (MNN) - wydarzeniu 

popularno-naukowym, którego koordynatorem jest Województwo Małopolskie od roku 2007.  

To ważne wydarzenie miało charakter m.in. pokazów, warsztatów i demonstracji laboratoryjnych, 

które z roku na rok przyciągało coraz większą rzeszę widzów. Pracownicy dzielili się swoją pracą, 

https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/258/
https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/2980/
https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/wykladowca/255/
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doświadczeniem i pasją jednocześnie przyczyniając się do popularyzacji nauki i uświadamiając 

uczestnikom jak istotną rolę odgrywają odkrycia naukowe. Przedstawiali oni również rolę jaką pełnią 

naukowcy w codziennym życiu. Osoby koordynujące to wydarzenie z ramienia Wydziału: to dr hab. 

Piotr Witosławski, dr hab. Piotr Michura i dr Kamil Kamysz. Przykładowe informacje potwierdzające 

współorganizację: 

https://www.asp.krakow.pl/aktualnosci/2016-10-06-14-39-51 

https://www.asp.krakow.pl/aktualnosci/2017-09-12-06-20-03 

 

Galeria Schody Wydziału Form Przemysłowych organizuje corocznie cykl wystaw poświęconych 

dziełom artystycznym i projektowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prezentuje także 

prace studenckie w formie ekspozycji retrospektywnych (prezentujących dorobek jednostki), 

plenerowych i wystaw końcoworocznych. Służy też czasowym ekspozycjom prac związanych  

z wygłaszanymi wykładami gościnnymi oraz przeprowadzaniem przewodów kwalifikacyjnych 

pracowników Wydziału, jak i innych jednostek. Prezentacja najlepszych prac studentów Wydziału 

Form Przemysłowych wpisuje się w tradycyjną coroczną ekspozycję reprezentatywnych osiągnięć 

studentów i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stanowi podsumowującą 

prezentację efektów uczenia się na studiach licencjackich i magisterskich. Tak pokazane osiągnięcia 

studenckie nie tylko podlegają ocenie władz Akademii podczas przeglądu senackiego wystawy, ale 

przede wszystkim pozwalają szerokiej publiczności – w tym potencjalnym kandydatom – na 

zapoznanie się z ofertą dydaktyczną Wydziału. W ostatnich latach ze względu na pandemię Covid-19 

wystawa była zrealizowana w przestrzeni Internetu oraz na wystawie w ramach Open Eyes Art 

Festival, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. 

 

Rzecz Piękna Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie http://wfp.asp.krakow.pl/wfp/fundacja.php?id_fundacji=84 

Współorganizatorem konkursów, wystaw, konferencji, kursów, warsztatów i specjalistycznych 

szkoleń, jest działająca przy WFP Rzecz Piękna Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Fundacja ma w planach działalność związaną  

z promowaniem studentów poprzez uruchomienie produkcji i sprzedaży wybranych projektów 

studenckich, wspieranie komercjalizacji wyników badań – projektów pracowników i studentów.  

W ramach działalności Fundacji Rzecz Piękna pani dr hab. Bożena Groborz (Prezes Fundacji) pozyskała 

lub przekazała fundusze związane z następującymi przedsięwzięciami: Grant Innowacji Społecznej 

INNOTEXTIL, finansowanie Letniej Szkoły Designu, finansowanie wyposażenia pokoju socjalnego dla 

studentów, dofinansowanie sesji naukowej Dzień Barwy 2019. 

 

Otwarte Warsztaty Projektowania  

Są to organizowane przez wyżej wspomnianą Fundację Rzecz Piękna w ramach Otwartych 

Warsztatów Projektowania zajęcia, przeznaczone są dla osób nie będących studentami Wydziału 

Form Przemysłowych, które ukończyły 16 lat i chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu 

projektowania. Warsztaty obejmują zajęcia z rysunku, malarstwa, podstaw projektowania produktu 

i komunikacji wizualnej.   

Dodatkowo w ramach Otwartych Warsztatów Projektowania organizowane są wykłady z historii 

wzornictwa. Zajęcia podzielone są na cykle, składające się z czterech spotkań po 6 godzin zegarowych 

każde. Uczestnicy pracują w grupach 10–15 osób. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez 

https://www.asp.krakow.pl/aktualnosci/2016-10-06-14-39-51
https://www.asp.krakow.pl/aktualnosci/2017-09-12-06-20-03
http://wfp.asp.krakow.pl/wfp/fundacja.php?id_fundacji=84
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pracowników naukowo-dydaktycznych pracujących na Wydziale Form Przemysłowych. 

Koordynatorem Otwartych Warsztatów Projektowania jest dr hab. Bożena Groborz.  

Niestety, ze względu na sytuację pandemiczną, Otwarte Warsztaty Projektowania zostały 

zawieszone. 

 

Udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach ważnych dla kierunku wzornictwo  

Do najważniejszych przykładów tego typu działalności należy udział w międzynarodowych  

i krajowych wydarzeniach targowych i wystawienniczych oraz wydarzeniach typu festiwale designu. 

Wydział brał udział m.in. w: Salone de Mobile w Mediolanie; Arena Design Poznań; Gdynia Design 

Days; Łódź Design Festival; Design 32 – Katowice; Wienna Design Week; ACD w Łodzi; Graduation 

Projects – Zamek Cieszyn, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie (Republika Czeska); Uniwersytet 

Techniczny w Koszycach (Słowacja) – KR/KE oraz Kraków, Katowice, Koszyce – KKK. 

 

Współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami  

Okazją do promowania informacji o programie, warunkach jego realizacji i osiągniętych rezultatach 

jest także współpraca z przemysłem i instytucjami na Wydziale Form Przemysłowych. Jest ona 

prowadzona głównie w oparciu o kontakty zawodowe pracowników Wydziału, a także z inicjatywy 

podmiotów zewnętrznych, które składają Wydziałowi propozycje współpracy. Proces formalizacji 

kontaktów z podmiotami zewnętrznymi będzie kontynuowany i rozwijany poprzez działającą przy 

Wydziale Fundację RZECZ PIĘKNA. Szczególnie cenne są kontakty z firmami zagranicznymi oraz 

krajowymi przedsiębiorstwami (firmy współpracujące z Wydziałem w ramach realizacji prac 

semestralnych są wyszczególniane przez prowadzących w kartach oceny jakości kształcenia, 

składanych w dziekanacie WFP wraz z listami klasyfikacyjnymi). 

Dokonania studentów, pracowników, wydziału WFP często są prezentowane na konferencjach 

naukowych, indywidualnych wystawach oraz wystawach laureatów konkursów.  

Wydział WFP jest promowany w Radiu Kraków, dzięki uprzejmości pracownika Wydziału  

mgr. Fryderyka Zyski, współprowadzącego audycję radiową „Radiostrada” o tematyce 

motoryzacyjnej, w której promuje wzornictwo, stylistykę i sztukę w motoryzacji. 

https://www.radiokrakow.pl/ludzie-radia/fryderyk-zyska  

https://www.radiokrakow.pl/audycje/radiostrada/  

Działania Wydziału na rzecz promocji przekładają się w sposób widoczny na pozyskiwanie 

kandydatów na studia 1. i 2. stopnia. Dbamy o pozyskiwanie kandydatów podejmując również 

następujące działania:  

• Wysyłanie materiałów promocyjnych (informatory) pocztą tradycyjną na adresy szkół 

średnich w najbliższych województwach, szczególnie o profilu plastycznym.  

• Kampania mailingowa do 23 Liceów Plastycznych (marzec 2021 oraz marzec 2022) związana  

z wysłaniem informacji dotyczących rekrutacji wraz z linkiem do informatorów wydziałowych 

zawierających m.in. program studiów 1. i 2. stopnia).  

• Live streaming odnośnie rekrutacji 2021 szacowany zasięg 1300 osób.  

• Wysyłanie informacji dotyczących rekrutacji wraz z linkiem do informatorów wydziałowych 

zawierających m.in. program studiów 1. i 2. stopnia).  

https://www.radiokrakow.pl/ludzie-radia/fryderyk-zyska
https://www.radiokrakow.pl/audycje/radiostrada/
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów  

Na Wydziale Form Przemysłowych zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, 

zatwierdzania i zmiany programu studiów oraz prowadzone są systematyczne oceny programu 

studiów oparte o wyniki analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy 

wewnętrznych, w tym studentów oraz interesariuszy zewnętrznych, mające na celu doskonalenie 

jakości kształcenia. 

Kluczowym dokumentem, na którym opiera się funkcjonowanie wydziałowego systemu zapewnienia 

jakości jest Uchwała nr 37/2020 z 21 października 2020 w sprawie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  

Załącznik nr_10_1 (Uchwała_nr_37_w_spr_struktury_WSZJK) 

W uchwale określone zostały: polityka kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia w ASP oraz 

struktura wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia ASP. 

Zgodnie z powyższym na WFP 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.  

Nadzór nad systemem zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych sprawuje 

dziekan. Proces decyzyjny dotyczący zarządzania kierunkiem wzornictwo jest zgodny 

 z obowiązującym prawem oraz strukturą decyzyjną opisaną w Statucie ASP. 

Kierunkiem zarządza dziekan Wydziału i Rada Wydziału przy wsparciu ciała doradczego, jakim jest 

Kolegium Dziekańskie złożone z dziekana i prodziekanów, poszerzone o kierowników katedr i innych 

jednostek organizacyjnych Wydziału.  

W skład Rady Wydziału wchodzi dziekan, prodziekani, wszyscy wybrani: samodzielni pracownicy 

badawczo-dydaktyczni, przedstawiciele młodszych pracowników naukowych oraz przedstawiciele 

studentów (członkowie samorządu studenckiego). Na posiedzenia Rady zapraszani są także goście – 

w zależności od podejmowanych problemów.   

Kompetencje Rady Wydziału zostały opisane w statucie ASP w Krakowie. Dokumentacja zarządzania 

jakością kształcenia na WFP obejmuje m.in: rekrutację na studia, program kształcenia, potwierdzenie 

efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, zasady dyplomowania, system wsparcia 

studentów, mobilność krajową i zagraniczną, praktyki zawodowe, sprawozdania i raporty.  

Osoby i ciała kolegialne tworzące strukturę wewnętrznego systemu zapewniania i oceny jakości 

kształcenia Wydziału: 

–  dziekan  

–  prodziekani  

–  Rada Wydziału  

–  Kolegium Dziekańskie  

–  kierownicy katedr  

–  kierownicy pracowni  

–  zespoły ds. realizacji strategii Wydziału  

–  Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

Wszelkie zmiany, propozycje nowych elementów programu studiów Wydziału Form Przemysłowych 

zgłaszane są do WKdsZJK lub bezpośrednio do Dziekana, są opiniowane – omawiane na poziomie 

przedstawicieli kierowników katedr i przedstawiane do zaopiniowania Radzie Wydziału. 
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Ponadto wyznaczone są godziny dyżuru dziekana i prodziekanów, jako najkrótsza droga kontaktu 

władz wydziału z interesariuszami w celu omówienia wszelkich problemów, uwag i wniosków 

dotyczących szeroko pojętego kształcenia na Wydziale Form Przemysłowych. 

 

Dokumentacja efektów  

Najpełniejszą dokumentacją jakości kształcenia na Wydziale – od początku jego istnienia do chwili 

obecnej pozostaje wydana w 2014 roku publikacja – trzyczęściowa jubileuszowa monografia WFP 

Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie (wersja polska), Faculty of Industrial 

Design AFA in Krakow (wersja angielska) – praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic i Krystyny 

Starzyńskiej; Andrzej Szczerski, Sztuka projektowania. Z historii Wydziału Form Przemysłowych ASP  

w Krakowie 1964–2014; Janusz Krupiński, Filozofia kultury designu. W kręgu myśli Andrzeja 

Pawłowskiego; opracowanie graficzne serii: Władysław Pluta. 

Przygotowane i opublikowane zostały także materiały dokumentujące m.in. efekty kształcenia 

naszych studentów i absolwentów na potrzeby monografii jubileuszu 200-lecia ASP.   

Załącznik nr_10_2 (WFP) 

Ważnym medium dokumentacji efektów kształcenia jest powstałe (w roku akademickim 2018/2019) 

internetowe pismo o dizajnie pod tytułem FORMY https://formy.xyz/ , które szczegółowo zostało 

opisane w powyższym Kryterium nr 9.  

 

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na różnych jego etapach:  

• zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminy pisemne i ustne, w tym w szczególności tzw. 

przeglądy (w pracowniach, w katedrach i przeglądy całego rocznika), 

• egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie, 

• sprawozdania z praktyk studenckich, 

• organizowane w wydziałowej Galerii Schody wystawy powarsztatowe i poplenerowe, 

semestralne i końcoworoczne – te ostatnie połączone z przeglądem dokonywanym przez 

Radę Wydziału i przez Senat, 

• dyskusje programowe połączone z oceną realizacji założeń dydaktycznych prowadzone  

w gronach kolegialnych jednostek Wydziału oraz Rady Wydziału (dyskusje pracowniane, 

katedralne, a zwłaszcza dyskusje podczas posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Wydziału) oraz  

w gronie zespołu ds. programu specjalnie do tego celu powołanego, 

• pod uwagę brane są wyniki ankiet studenckich oraz indywidualne uwagi pracowników, 

studentów, a także interesariuszy zewnętrznych, m.in. współpracujących z Wydziałem 

przedstawicieli przemysłu. 

Projektowanie programów kształcenia (zwłaszcza efektów) następuje zgodnie z misją i strategią 

Uczelni oraz polityką kształcenia Wydziału. Dotychczasowe metody zapewnienia jakości kształcenia 

obejmują mechanizmy mające na celu doskonalenie programu kształcenia i jego efektów,  

do których należą:  

–  przeglądy  

Wprowadzony system przeglądów semestralnych i końcoworocznych polegających na całościowej 

prezentacji poszczególnych studentów przed komisją egzaminacyjną złożoną z wszystkich 

pracowników prowadzących przedmioty, umożliwia szybką ocenę realizowanego programu.  

Po egzaminach organizowane są spotkania z pedagogami, gdzie wymieniamy uwagi i zalecenia 

https://formy.xyz/
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ewentualnych zmian programowych. Dodatkowo organizowane są spotkania ze studentami, którzy 

wyrażają swoje opinie, zastrzeżenia i oczekiwania. Na podstawie zebranych informacji mogą być 

dokonywane korekty programowe. Świetnym przykładem takiej procedury było wprowadzenie  

w ubiegłym roku nowych przedmiotów na studiach 1. stopnia: Wstęp do projektowania 

uniwersalnego, Podstawy projektowania uniwersalnego oraz na studiach 2. stopnia Projektowania 

uniwersalnego. Ponadto na prośbę studentów również na studiach 2. stopnia uruchomiono takie 

przedmioty jak: Techniki prezentacyjnych i Profesjonalne portfolio.   

–  wystawy  

Tradycyjna wystawa prac studenckich obu semestrów oraz prac dyplomowych jest nieodłącznym 

elementem podsumowania i oceny osiąganych efektów uczenia się. Wystawa prac semestralnych 

organizowana jest w wydziałowej Galerii Schody i połączona z przeglądem dokonywanym przez Radę 

Wydziału i przez Senat. Prezentacje mają charakter wystaw kuratorskich – kształtowane są pod 

opieką poszczególnych prowadzących i wyznaczonych koordynatorów, mają za zadanie przekrojowe 

ukazanie bogactwa podejmowanych przez studentów i dyplomantów tematów projektowych.  

Do wystawy wybierane są najciekawsze prace, reprezentujące najwyższą jakość merytoryczną  

i formalną. Przykładowa wystawa 

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=1100 

W roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 wystawa końcoworoczna ze względu na panującą 

sytuację pandemiczną, zmieniła swoją formę. Wybrane realizacje studentów z obu semestrów 

prezentowane były w przestrzeni wirtualnej. Zespół ds. Promocji WFP przygotował ekspozycję prac, 

korzystając z portali społecznościowych Facebook i Instagram, na których odwiedzający mieli 

możliwość zapoznania się z dokonaniami studentów Wydziału. Prace pokazywane były w formie 

pojawiających się codziennie postów, prezentujących realizacje studenckie z poszczególnych 

pracowni Wydziału. Dodatkowo, na stronie internetowej Akademii zafunkcjonowała galeria prac 

studentów z wszystkich Wydziałów ASP.  

–  gromadzenie informacji o sukcesach studentów  

Dowodem na słuszność praktykowanych od lat sposobów utrzymywania wysokiej jakości kształcenia 

są wybitne osiągnięcia studentów i absolwentów Wydziału, wysoki poziom prac dyplomowych 

licencjackich i magisterskich oraz niesłabnące zainteresowanie studiowaniem na WFP, które w dobie 

niżu demograficznego i rosnącej liczby szkół artystycznych i projektowych, przejawia się corocznym 

wypełnianiem limitu studiów stacjonarnych.   

Najwybitniejsze osiągnięcia i sukcesy studentów i absolwentów Wydziału Form Przemysłowych są 

odnotowywane i podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej 

Wydziału (stanowiącej zarazem archiwum tych sukcesów) oraz profili wydziałowych na portalach 

społecznościowych, były publikowane także w Wiadomościach ASP (czasopismo zamknięte  

w 2020 roku). 

Sukcesy studentów i absolwentów – nagrody, wyróżnienia w konkursach i udział w wystawach, 

opisane są w tabeli nr 7 Nagrody i osiągnięcia studentów WFP 2016–2021, opisane są w części III 

raportu oraz  

Załącznik nr_10_3 (Prezentacje_wfp) 

–  wymiana doświadczeń w kształceniu z zakresu wzornictwa  

Rozwiązania w zakresie mobilności studentów w celu wymiany doświadczeń, to program wymiany 

międzynarodowej (zarówno w ramach studiów, jak i staży) CEEPUS, ERASMUS i program MOST,  

w ramach którego student ma prawo do realizacji określonego etapu studiów w jednej z Akademii 

Sztuk Pięknych w Polsce lub uczelni zagranicznej, z którą została podpisana umowa o uznawaniu 

http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=1100
http://old.wfp.asp.krakow.pl/wfp/aktualnosci.php?id_kategorii=9&&id_aktualnosci=1100
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programu kształcenia – na podstawie porozumienia o wymianie studentów. Kwestię stypendiów 

zagranicznych koordynuje uczelniane Biuro Współpracy z Zagranicą oraz koordynatorzy wydziałowi. 

Na Wydziale koordynatorami są obecnie panowie: mgr inż. Mikołaj Truś i mgr Patryk Szymański,  

do ubiegłego roku akademickiego funkcję tę pełnił dr Kamil Kamysz. W ramach samego programu 

kształcenia na Wydziale studenci mają także wybór pomiędzy pracowniami projektowania 

kierunkowego i uzupełniającego oraz wybierają przedmiot wolnego wyboru. Spełniając warunki 

określone w Regulaminie studiów, po zaliczeniu 1 roku studiów, student może ubiegać się  

o przeniesienie do innej uczelni. 

Ponadto aktywny udział studentów, absolwentów oraz doktorantów w wystawach zewnętrznych, 

organizowanych sympozjach, konferencjach, plenerach zarówno na zewnątrz uczelni,  

jak i w konfrontacji z przyjeżdżającymi gośćmi, jest znakomitą okazją do wymiany i porównań, 

potwierdzenia efektów uczenia się, co przyczynia się także, do informacji zwrotnej dotyczącej 

doskonalenia jakości kształcenia. 

 

–  prowadzenie dokumentacji i weryfikacji programu studiów   

Na Wydziale funkcjonuje powołany przez Dziekana zespół ds. Programu, którego zadaniem jest 

ustalanie, korygowanie i dostosowywanie programu studiów 1. i 2. stopnia. Proponowane zmiany 

programowe są zatwierdzane przez Radę Wydziału, Wydziałowy Samorząd Studencki, Senacką 

Komisję ds. Programu i Kształcenia, a na końcu przez Senat ASP. 

–  ankiety studenckie   

Studenci oceniają nauczycieli akademickich poprzez wypełnienie anonimowej ankiety  

w uczelnianym systemie Akademus.  

Ankieta dla studentów, która ma formę anonimowej opinii dotyczącej pracowników naukowo-

dydaktycznych oraz realizowanych przez nich programów kształcenia, daje możliwość otrzymania 

informacji zwrotnej od studenta, która po przeanalizowaniu przez Dziekana, ma wpływ na 

monitorowanie pracy dydaktyków oraz doskonalenie programu studiów. 

Jest to kolejny istotny element weryfikacji efektów jakości kształcenia, a jego zasady reguluje 

Załącznik nr_10_4 (Zarządzenie nr 60 Rektora ASP) 

–  karty oceny jakości kształcenia  

Do list klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów podlegających przeglądowi, dołączana jest Karta 

Oceny Jakości Kształcenia (wg dostępnego w dziekanacie WFP wzoru, zatwierdzonego w trakcie 

posiedzenia rady wydziału z dnia 19 maja 2014 roku). Karta składana jest obowiązkowo w formie 

papierowej i elektronicznej i opatrywana podpisem głównego prowadzącego przedmiot. 

– monitorowanie karier absolwentów (sposób monitorowania kariery zawodowej absolwentów 

został opisany w kryterium nr 3). 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10 

Proces uczenia się, kształcenia jest zawsze obopólny w relacji nauczyciel-student, która obejmuje 

także konfrontację dorobku i doświadczenia wykładowców z osiągnięciami, potencjałem i tempem 

rozwoju studentów. Porównania takie wpływają stymulująco na podnoszenie kwalifikacji 

pracowników i ciągłe doskonalenie jakości kształcenia. Formalne zestawienia dokonań pracowników  

i studentów zdarzają się np. podczas inicjatyw wystawienniczych lub konkursów projektowych, kiedy 

prace studenckie prezentowane są obok prac wykładowców. 
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 Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

Czynniki 

wewnęt

rzne 

Mocne strony 

należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych 

atutów kształcenia na ocenianym kierunku studiów 

1. Nacisk na metodyczny i racjonalny sposób 

podejścia do rozwiazywania problemów 

projektowych. 

2. Dobry i skuteczny program kształcenia 

przygotowuje studentów do podjęcia pracy 

zawodowej. 

3. Dobre zaplecze warsztatowe i sprzętowe. 

4. Dostępność i zaangażowanie wykładowców 

o wysokich kompetencjach pedagogicznych 

i zawodowych. 

5. Kameralne grupy studenckie  

w pracowniach, pozwalają na utrwalanie 

pozytywnych relacji międzyludzkich co 

przekłada się na wysoką kulturę współpracy 

oraz kompetencje do pracy zespołowej. 

Słabe strony 

należy wskazać nie więcej niż pięć najpoważniejszych 

ograniczeń utrudniających realizację procesu kształcenia 

i osiąganie przez studentów zakładanych efektów uczenia się 

1. Podział na 2 stopnie powoduje konieczność 

dokształcania studentów przychodzących  

z zewnątrz, których stopień przygotowania do 

studiowania utrudnia realizację zakładanego na 

drugim stopniu programu studiów magisterskich.  

2. Krótki czas realizacji studiów 2 stopnia (1 rok 

edukacji + 1 rok dyplom) uniemożliwia studentom 

zagraniczne wyjazdy stypendialne i staże. 

3. Budynek narzuca ograniczenia – nieelastyczna 

przestrzeń, zbyt mało pomieszczeń 

dostosowanych do funkcji kształcenia 

projektantów. Brak windy oraz transparentnej 

ogólnouczelnianej polityki zarządzania lokalami 

wydziałów. 

4. Niski poziom finansowania rozwoju Wydziału oraz 

prowadzonych badań. 

5. Słaba współpraca z uczelniami z zagranicy.  

W programie kształcenia i badawczym brak 

systemowego podejścia do kształcenia studentów 

z zagranicy i współpracy z innymi uczelniami. 

Czynniki 

zewnętr

zne 

Szanse 

należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych 

zjawisk i tendencji występujących w otoczeniu uczelni, 

które mogą stanowić impuls do rozwoju kierunku 

studiów 

1. Benefity wynikające z członkostwa w UE.  

2. Lokalizacja uczelni w centrum Krakowie. 

Duża ilość instytucji kultury oraz wydarzeń 

kulturalnych. Atrakcyjne miejsce do 

studiowania. 

3. Wzrastająca świadomość społeczna na 

temat roli designu w kontekście wyzwań 

współczesności (ekonomicznych, 

społecznych, ekologicznych). 

4. Szansa na współpracę z nowopowstającymi 

ośrodkami skupiającymi uczelnie 

projektowe (np. ACD Łódź). 

5. Zapewnienie interdyscyplinarności 

wykształcenia projektantów poprzez 

współpracę z innymi uczelniami (AGH, UE, 

PK, UJ, UR). 

Zagrożenia 

należy wskazać nie więcej niż pięć czynników zewnętrznych, 

które utrudniają rozwój kierunku studiów i osiąganie przez 

studentów zakładanych efektów uczenia się 

1. Zmienność prawa i polityki powoduje 

niestabilność zarządzania systemem szkolnictwa 

wyższego w Polsce. Częste, czasem przypadkowe 

zmiany pogłębiają poczucie niepewności. 

2. Zwiększająca się konkurencja. Powstają nowe 

uczelnie kształcące projektantów wzornictwa.  

(PL i UE). 

3. Pandemia oraz wojna w Ukrainie zaburzają 

percepcję przyszłości. 

4. Zmiana priorytetów u młodych ludzi powoduje 

rezygnację z kształcenia na drugim stopniu 

studiów na rzecz podejmowanej pracy 

zarobkowej. 
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Dodatkowe informacje 

Program studiów 1. stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do zawodu projektanta.  

Coraz częściej zdarza się, że studenci po otrzymaniu tytułu licencjata (7 semestr) z powodu półrocznej 

przerwy zatrudniają się w firmach projektowych, oczekując na ponowne egzaminy na studia  

2. stopnia. Ta półroczna przerwa i podjęcie pracy w zawodzie często ma wpływ, na decyzję  

o rezygnacji z dalszej uczelnianej edukacji. Powszechnym stało się zjawisko, że przyjęci na studia  

2. stopnia studenci, nie rezygnują z pełnego zatrudnienia etatowego i próbują łączyć pracę ze 

studiami. Część zdolnych studentów potrafi pracować w takim trybie, ale są przypadki osób, które 

rezygnują po pierwszym semestrze. Taki tryb pracy odbija się bardzo często na osiągnięciach 

edukacyjnych: pojawiają się nieobecności, braki przygotowania do zajęć, a co za tym idzie prośby  

o sesję poprawkową.  Poza tym studenci będący absolwentami innych uczelni, którzy rozpoczynają 

naukę na studiach 2. stopnia WFP ASP w Krakowie, często wykazują braki, a wyrównanie ich poziomu 

wiedzy w ciągu jednego roku bywa bardzo trudne do realizacji. Sytuacja wydaje się być problemem 

ogólnopolskim i nie jest specyficzna tylko dla wydziałów projektowych. Dodatkowe problemy z niżem 

demograficznym skutkują tym, że większość uczelni wkłada dużo wysiłku w promocję swoich 

wydziałów, choć efekty są niewspółmierne. Po przeanalizowaniu sytuacji wydaje się stosowne 

podjęcie starań o przywrócenie na Wydziale studiów stacjonarnych jednolitych 5-letnich 

magisterskich.  

 

 

 

 

 

            Dr hab. Barbara Widłak                                          Prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk 

………………………..……………………………   ………………………………….……………… 

(podpis elektroniczny Dziekana WFP) (podpis elektroniczny Rektora ASP) 

 

 

Kraków, dnia 28 marca 2022 r. 
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Spis załączników: 

Część I Załączniki do opisu kryteriów 

 

Kryterium 1  

Załącznik nr 1_1 Statut ASP tekst jednolity 

Załącznik nr 1_2 do Uchwały nr 32 ws przyjęcia Strategii ASP na lata 2021-2030 

Załącznik nr 1_3 Polityka_kształcenia_WFP 

Załącznik nr 1_4 Wfp_lista efektów uczenia się i przedmiotów do potwierdzania jako efekty uczenia 

się 2019-2020 

Załącznik nr 1_5a Plan-studiow_WFP_L_2021-2022 

Załącznik nr 1_5b Plan-studiow_WFP_M_2021-2022 

Załącznik nr 1_6a Moduły-zajęć_WFP_L_2021-2022 

Załącznik nr 1_6b Moduły-zajęć_WFP_M_2021-2022 

Załącznik nr 1_7 WFP_ warsztaty projektowe_praktyki_zawodowe_2D_3D_2016_2022 

Załącznik nr 1_8 Artysta i pracownik. Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców  

Załącznik nr_1_8a Absolwenci na innych uczelniach  

Załącznik nr_1_9 Wydawnictwa WFP 2017-2022 

Załącznik nr_1_10 Publikacje pracowników WFP inne wydawnictwa 

Załącznik nr_1_11 Formy_artykuły WFP 

Załącznik nr_1_12 (Nagrody i osiągnięcia studentów WFP 2016-2021) 

Załącznik nr_1_13 Wykłady monograficzne realizowane w latach 2016-2022 

Załącznik nr_1_14 Spis realizowanych tematów w ramach dotacji podmiotowej na działalność 

statutową w 2021 roku 

Załącznik nr_1_15 Infrastruktura badawcza WFP_ Przykładowe narzędzia będące na wyposażeniu 

pracowni 

Załącznik_nr_1_16 Praktyki zawodowe studentów WFP 2015-2021 

Załącznik_nr_1_17 Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych współpracujących z WFP 

  

Kryterium 2  

Załącznik_nr_ 2_1_Uchwała nr 56_Dostosowanie_programow_studiów 

Załącznik_nr_2_2_Zarządzenie_28_dokumentacja_kierunkow_studiów  

Załącznik_nr_2_3_Uchwała_nr_30_ws_zmian_w_progr_studiów_oraz_ustalenia_progr_studiów_po

dyplomowych 

Załącznik_nr_2_3_A_kierunek_wzornictwo_cz1 

Załącznik_nr_2_3_B_kierunek_wzornictwo_cz2  

Załącznik_nr_2_3_C_kierunek_wzornictwo_cz3 

Załącznik_nr_2_3_D_kierunek_wzornictwo_cz4 

Załącznik_nr_2_3_E_kierunek_wzornictwo_cz5 

Załącznik_nr_2_4_Regulamin studiów 



   

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 69 

 

Załacznik_nr_2_5_WFP_ lista efektów uczenia się i przedmiotów do potwierdzania jako efekty 

uczenia się 2019-2020 

Załącznik nr 2 _6_Zarządzenie_nr_85_2021_zmiana_w_Regulaminie_Organizacyjnym 

Załącznik_nr_2_7_Wykłady monograficzne realizowane w latach 2016-2022 

Załącznik_nr_2 _8_Zarządzenie nr 80 organizacja kształcenia w zakresie języków obcych 

Załącznik_nr_2_9_Regulamin_praktyk 

Załącznik_nr_2_10_Praktyki lista firm.docx lub mogą wystąpić z własną propozycją firmy, w której 

będą realizować praktykę.  

Załącznik_nr_2_11_Praktyki_zawodowe_umowa__o_organizacji_praktyki 

Załącznik_nr_2_12_Zaliczenie_pracy_zawodowej_jako_praktyki 

Załącznik nr 2_13_Zarządzenie_nr_71_2021_za_1_Regulamin_kształcenia_na_odległość 

  

Kryterium 3  

Załącznik_nr_3_1_Uchwała_54_2019_ Senatu _Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie 

Załącznik_nr_3_2_Uchwała nr 27_2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 27 maja 2020 

Załącznik_nr_3_3_Uchwała nr 17_2018_ zmiana_uchwały_44_2015_RPL 

Załącznik_nr_3_4_ Uchwała_43_2019_ Potwierdzenie_efektów_uczenia_się 

Załącznik_nr_3_5_Karty opisu przedmiotu 2021_2022 

Załącznik_nr_3_6_Dyplom licencjacki 2021_2022_NOWE_ZALECENIA-2 

Załącznik_nr_3_7_Dyplom magisterski 2021_2022_CZERWIEC_NOWE_ZALECENIA-2 

Załącznik_nr_3_8_Zarządzenie_1_w_sprawie_jsa 

Załącznik_nr_3_9_Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych.  

Raport z badań ilościowych 2017 

Załącznik_nr_3_10_Regulamin_studiów_2021 

Załącznik_nr_3_11_WFP_Lista_efektów_uczenia_się_i_przedmiotów_do_potwierdzania_jako_efekty 

uczenia_się_2021-2022 

  

Kryterium 4 

Załącznik nr 4_1 Charakterystyka nauczycieli  

Załącznik nr 4_2 Wykaz osiągnięć artystyczno-naukowych_WFP_2017-2022 

Załącznik nr 4_3 Wykaz osiągnieć artystycznych 2017-2022-eksport do POL-on 2.0_WFP 

Załącznik nr 4_4 POL-on_1.0_ WFP_wykaz_osiagniec_2015_2016 

Załącznik nr 4_5 POL_on_1_0_WFP_wykaz patentów i praw ochronnych  

Załącznik nr 4_6 Załącznik nr 4_2_Prezentacja osiągnięć 

Załącznik nr 4_7 Załącznik nr 4_3_Lista pracowników WFP 2021-2022 

Załącznik nr 4_8 Sprawozdanie KPP 
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Kryterium 5  

Załącznik_nr_5_1 Załącznik nr 5_1_ Wykaz_pomieszczeń_WFP 

Załącznik_nr _5_2 Praktyki_zawodowe 

Załącznik_nr _5_3 Charakterystyka wyposażenia sal laboratoriów i innych obiektów 

  

Kryterium 6  

Załącznik_nr _6_1 Porozumienia o współpracy z firmami 

Załącznik_nr _6_2 Praktyki_lista firm 

Załącznik_nr _6_3 WFP warsztaty projektowe 2d-3d 2016-2022 

Załącznik_nr _6_4 Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Wydziałem Form 

Przemysłowych 

Kryterium 7  

Załącznik_nr_7_1 Lista szkół partnerskich-zestaw-2021 

Załącznik_nr _7_2 Zarządzenie-nr-71-w-sprawie-programu-Erasmus-tekst-ujednolicony 

 

Kryterium 8  

Załącznik_nr_8_1 Regulamin pomocy materialnej t.jednolity_7_06_2018 

Załącznik_nr_8_2 Plan działalności Koła Uutuus 

 

Kryterium 9 

Załącznik nr 9_1 

  

Kryterium 10  

Załącznik_nr_10_1 Uchwała_nr_37_w_spr_struktury_WSZJK 

Załącznik_nr_10_2 WFP 

Załącznik_nr_10_3 Prezentacje_wfp 

Załącznik_nr_10_4 Zarządzenie nr 60 Rektora ASP 

Załącznik nr 2 

Załącznik_2_1_Obsada 

Załącznik_2_2_Plan 

załącznik_2_3_dyplomy_L 

załącznik_2_4_dyplomy_M 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku1 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 30 31   

II 29 28   

III 30 27   

IV 29 26   

Razem: 118 112   

II stopnia 
I 22 23   

II 24 10   

Razem: 46 33   

jednolite studia 

magisterskie 

I     

II     

III     

IV     

V     

VI     

Razem: 164 145   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 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 kierunku). 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

2021 28 34   

2020 24 27   

2019 26 26   

2018 25 23   

2017 27 28   

2016 20 22   

2015 24 26   

2014 21 22   

Razem: 195 208   

II stopnia 

2021 13 19   

2020 15 17   

2019 20 23   

2018 19 21   

2017 18 19   

2016 14 17   

2015 24 17   

2014 20 20   

Razem: 143 153   

jednolite studia 

magisterskie 

...     

...     

...     

Razem: 338 361   
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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.)2 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 2021/2022 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów ECTS/Liczba 

godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 
211 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 3406 godzin 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

3406 godzin(1 ECTS=30h) 113 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 

dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany 

jest kierunek studiów  

115 ECTS 

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 

17 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
65 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 

6 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na 

tych studiach przewiduje praktyki) 
180 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 

60 godzin 

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

                                                           

2 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 
podlegających ocenie. 
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1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów 

na studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach stacjonarnych prowadzonych 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 niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ 1274 godzin 

 

 

2./ --------------- 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 2021/2022 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów ECTS/Liczba 

godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 

 

120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
 

1638 godzin 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

 

1638 godzin(1 ECTS=25h) 66 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 

dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany 

jest kierunek studiów  

 

72 ECTS 

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 

21 ECTS 

 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 

 

63 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 

 

------------- 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na 

tych studiach przewiduje praktyki) 

 

------------- 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 

 

------------- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 
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1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów 

na studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach stacjonarnych prowadzonych 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 niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ 500 godzin  

 

 

 

 

2./ 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 

w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

Studia 1 stopnia 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Wprowadzenie do 

myślenia wizualnego 

Wykłady, ćwiczenia 
120 6 

Ogólne podstawy 

projektowania 

Wykłady, ćwiczenia 

 
120 13 

Wstęp do 

projektowania 

uniwersalnego 

Wykłady, ćwiczenia 

 
18 1 

Struktury wizualne Wykłady, ćwiczenia 

 
120 6 

Modelowanie i 

kreacja przestrzeni 

Wykłady, ćwiczenia 

 
120 6 

Elementy metodyki 

projektowania 

Wykłady, ćwiczenia 
30 2 

Podstawy ergonomii Wykłady, ćwiczenia 

 
30 2 

Podstawy 

projektowania 

komunikacji 

wizualnej 

Wykłady, ćwiczenia 

 64 3 

Podstawy 

projektowania 

produktu 

Wykłady, ćwiczenia 

 
64 3 
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Podstawy 

projektowania 

kolorystyki 

Wykłady, ćwiczenia 

 
56 3 

Podstawy 

projektowania 

uniwersalnego 

Wykłady, ćwiczenia 

 
48 2 

Podstawy typografii Wykłady, ćwiczenia 

 
56 

3 
Ergonomiczne 

podstawy 

projektowania 

Wykłady, ćwiczenia 

 
56 

Projektowanie 

kierunkowe do 

wyboru 

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej D  

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej C  

Projektowanie 

produktu  

Projektowanie 

innowacyjne  

Projektowanie 

przestrzeni i barwy 1  

Projektowanie 

struktur użytkowych 

Wykłady, ćwiczenia 84 7 
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Projektowanie 

uzupełniające do 

wyboru 

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej D1  

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej C  

Projektowanie 

produktu  

Projektowanie 

przestrzeni i barwy 1  

Projektowanie 

struktur użytkowych 

Wykłady, ćwiczenia 28 3 

Działania wizualne III Wykłady, ćwiczenia 

 
56 6 

Plener (warsztaty 

artystyczne) 

Wykłady, ćwiczenia 

 
20 2 

Zagadnienia praktyki 

zawodowej (RNP) 

Wykłady, ćwiczenia 

 
28 2 

Warsztaty 

projektowe 2D 

(przedmiot 

kumulowany) 

Wykłady, ćwiczenia 

 
30 2 

Warsztaty 

projektowe 3D 

(przedmiot 

kumulowany) 

Wykłady, ćwiczenia 

 
30 2 



   

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 78 

 

Projektowanie 

kierunkowe do 

wyboru 

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej D  

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej C  

Projektowanie 

produktu  

Projektowanie 

ergonomiczne 1  

Projektowanie 

innowacyjne  

Projektowanie 

przestrzeni i barwy 1  

Projektowanie 

struktur użytkowych 

Wykłady, ćwiczenia 180 16 

Projektowanie 

uzupełniające do 

wyboru 

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej D1  

Projektowanie 

komunikacji 

wizualnej D2  

Projektowanie 

produktu  

Projektowanie 

przestrzeni i barwy 1  

Projektowanie 

struktur użytkowych 

Wykłady, ćwiczenia 32 3 

Praca dyplomowa 

licencjacka 

Wykłady, ćwiczenia 

 
64 19 

Razem: 1454 115 
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Studia 2 stopnia 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Elementy budowy 

obrazu 

wykład, ćwiczenia, 

dyskusja 
60 4 

Projektowanie 

uniwersalne 

Wykłady, ćwiczenia 
120 6 

Warsztaty 

projektowe 2 + 3 D 

projekt 
30 2 

Projektowanie 

kierunkowe 

projekt, seminarium, 

wykład 
300 20 

Praca dyplomowa 

magisterska 

projekt, seminarium 
300 40 

Razem: 510 72 
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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 nauczyciela3 NIE 

DOTYCZY 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

    

    

Razem:   

 

 

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

obcych4 NIE DOTYCZY 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

      

      

      

  

                                                           

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

4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 
podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić 
jedynie taką informację. 
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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.).  

Załącznik nr 1_5a Plan-studiow_L (Folder Kryterium nr 1) 

Załącznik nr 1_5b Plan-studiow_M (Folder Kryterium nr 1) 

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

ocena. (osobny plik). 

Załącznik_2_1_Obsada (Folder Załącznik nr 2) 

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

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

Załącznik_2_1_Plan (Folder Załącznik nr 2) 

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 

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

nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych.  

Załącznik nr 4_1 (Folder Kryterium nr 4) 

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, 

która 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 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

Załącznik_nr _5_3 (Folder Kryterium nr 5) 

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

formy studiów. 

Załącznik_2_3_Dyplomy_L (Folder Załącznik nr 2) 

Załącznik_2_4_Dyplomy_M (Folder Załącznik nr 2) 

 

Tabela 7: Nagrody i osiągnięcia studentów WFP 2016–2021  

Nagroda, stypendium Rok Imię i Nazwisko 

Stypendium Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

2020/2021 Anna Dudziak 

2019/2020 Piotr Tłuszcz 

2019/2020 Dominika Hapka 

2018/2019 Paulina Morawa 

2015/2016 Agnieszka Jucha 

Elle Decoration „Młodzi na start” 2020/2021 Iga Puzdrowska 
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2019/2020 Karolina Filcek 

Stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów 
2021/2022 Wiktor Skawski, Mateusz Baran, Dominika Bogdan, 

Beata Kwaśnica, Paulina Zdybał, Zofia Biedzka, Iga 

Puzdrowska, Piotr Pryk, Anna Król, Zofia Hernas, 

Agnieszka Bujas, Natalia Gemel, Ewa Szpyt, Julia 

Święcicka, Anna Sternalska, 

2020/2021 Joanna Krasowiak, Balbina Fabia, Krzysztof Nowak, 

Joanna Trela, Suzanna Bożek, Kacper Greń, Jakub 

Łodej, Ewa Szpyt, Szymon Fischer, Joanna Twaróg, 

Natalia Gemel,  

 2019/2020 Zofia Dopierała, Balbina Fabia, Dominika Jędrzejek, 

Jakub Łodej, Aleksandra Ślęczka, Karolina Filcek, 

Sonia Furmanek, Barbara Szczepanowska, Beata 

Kwaśnica, Lizaveta Fiadosava-Wójcik, Sylwia Kruźlak, 

Joanna Trela, Dominika Hapka, Hanna Pitala, Kacper 

Greń, Natalia Bieniek,  

 2018/2019 Agnieszka Zygmunt, Katarzyna Pieczko, Dominik 

Kłóś, Dorota Gondko, Agnieszka Zagraba, Adriana 

Jakubiak, Sylwia Kruźlak, Anna Pielesz, Klaudia 

Kasprzak, Katarzyna Greczka, Dominika Hapka, 

Paulina Morawa, Anna Piękoś, Aleksandra Kuta, 

Marek Pawłowicz, Sonia Kalandyk,  

 2017/2018 Aleksandra Hajdon, Magdalena Zygier, Marta Jeż, 

Marek Pawłowicz, Matylda Polak, Michał 

Maciukiewicz, Beata Weber, Sylwia Kruźlak, Paulina 

Morawa, Aleksandra Radlak, Marta Skowron, 

Natalia Merchut, Agnieszka Zygmunt, Emilia 

Szeszko, Kinga Kostka, Dominika Jędrzejek 

 2016/2017 Aleksandra Kuta, Aleksandra Budra, Agnieszka 

Jucha, Anna Pielesz, Sylwia Kruźlak, Matyla Polak, 

Agnieszka Dudzińska, Aleksandra Zajdel, Sonia 

Kalandyk, Paulina Morawa, Aleksandra Radlak, 

Beata Weber, Kinga Krężel, Michalina Rolnik, 

Adrianna Pusz, Dorota Ziaja 

2015/2016 Paulina Kozieł, Małgorzata Małysiak, Robert 

Mrowiec, Kinga Kostka, Agnieszka Jucha, Natalia 

Mroszczyk, Bartłomiej Ryba, Oskar Walczak, Kinga 

Krężel, Sebastian Chojkowski, Adrianna Paśkiewicz, 

Adrianna Pusz, Dominika Kula-Jurczyńska 

Nagroda Rektorska “Wysokie Loty” 

im. Jana Wnęka z Odporyszowa 
 2020/2021 

  

Agnieszka Bujas, Maja Drożdż, Natalia Gemel 

Międzynarodowy konkurs “Poster 

Quadrennal Bardejow” 

 2021 Julia Święcicka  

Konkurs im. Profesora Adama 

Wodnickiego 

 2021 

  

Aleksandra Rzeźnikiewicz, Anna Król 
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Graduation Projects 2020/2021 Sonia Nowok, Zofia Hernas, Kacper Greń,  

2019/2020 Kamil Kozik, Sylwia Kruźlak, Dominika Jędrzejek 

2018/2019 Sonia Kalandyk, Anna Pielesz 

2017/2018 Joanna Depczak, Agnieszka Jucha, Klaudia 

Kowalczyk, Marta Michalska, Paulina Morawa, 

Aleksandra Rutkowska, Aleksandra Zajdel 

2016/2017 Tomasz Kwolek, Michał Maciukiewicz, Arek 

Stokłosa, Katarzyna Wajdziak, Ewa Mach 

2015/2016 Joanna Guzik, Aleksandra Zajdel 

“Font nie czcionka” - zestawienie 

najlepszych prac dyplomowych 

absolwentów uczelni artystyczno-

projektowych. 

2020/2021 Michał Dubanik, Dominika Hapka 

2019/2020 Szymon Skiba, Marta Jeż, Piotr Tłuszcz, Katarzyna 

Staszel, Ewelina Lekka, Joanna Trela, Sonia Kalandyk, 

Anna Pielesz, Marta Skowron, Joanna Wawrzyńska 

2017/2018 Martyna Marzec, Marta Michalska, Agata Łobaczuk, 

Agnieszka Zygmunt 

Międzynarodowa wystawa Global 

Grad Show w Dubaju 
2018/2019 Aleksandra Radlak 

Silver Pentaward 2019 w kategorii 

Food – Packaging Concept 

Professional 

2018/2019 Zuzanna Sadlik, Beata Faron 

Valeo Innovation Challenge 2017/2018 Julia Górecka, Maciej Zawierucha 

Konkurs WellDone 2017/2018 Arkadiusz Stokłosa, Klaudia Kasprzak, Wioletta 

Bogunia 

Call4Arts 2017/2018 Mateusz Góralczyk 

Nagroda Miasta Krakowa 2016/2017 Aleksandra Zajdel 

Stypendia Funduszu im. Jana 

Matejki 

2018/2019 Paulina Morawa 

2017/2018 Klaudia Kasprzak 

2015/2016 Dominika Orlik 

Międzynarodowy Triennale 

Rysunku Studentów Uczelni 

Artystycznych 

2017 Matylda Polak 

ART OF PACKAGING Debiuty 2019/2020 Ewelina Lekka 

2017/2018 Anna Kucia, Marta Jeż, Anna Mrowiec 

2016/2017 Agnieszka Jucha 

Design 32 Najlepsze dyplomy 

projektowe, Rondo Sztuki 

2018/2019 Monika Szybiak - Nagroda Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

2017/2018 Anna Bacik - Nagroda Marszałka Województwa 

Śląskiego 
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Make me! – studenci WFP  

w finale konkursu 

2019/2020 Ewelina Lekka 

2018/2019 Paulina Morawa, Joanna Trela, Katarzyna Staszel 

2017/2018 Joanna Krokosz, Barbara Szczepanek, Sylwia Sapała 

2016/2017 Kinga Chmielarz, Dominika Wysogląd 

Biennale Internationale Design 

Saint-Etienne 
2016/2017 Ewa Mach 

Red Dot Award w kategorii Design 

Concept 

2015 Marcelina Nowak 

Wyróżnienie Michelin Challenge 

Design 2016, Mobility for All 

2016 Tomasz Kwolek, Michał Maciukiewicz, Arkadiusz 

Stokłosa 

Glassberries Design Awards 2019/2020 Magda Glapska-Moskal, Szymon Fischer 

2018/2019 Wiktoria Mazur, Tomasz Rodzynkiewicz 

2017/2018 Paweł Dworczyk Katarzyna Pieczko, Wiktoria Mazur 

2016/2017 Anna Pielesz, Sonia Kalandyk, Beata Weber 

I miejsce w II etapie konkursu 

Strefa Studenta organizowanego w 

ramach 8. Międzynarodowych 

Targów Opakowań Packaging 

Innovations 

2016/2017 Agnieszka Dudzińska 

European Design Awards 2016 Aleksandra Zajdel 

Design Meeting. Międzynarodowy 

konkurs w Czechach w Pilźnie, w 

szkole Ladislav Sutnar Faculty of 

Design and Art 

2015 Karol Cyrulik, Katarzyna Gierat i Magdalena Paleczny 

7. Miejsce w ramach 

międzynarodowego konkursu 

Think Good Mobility Challenge 

organizowanego przez GoodYear 

oraz Think Young 

2015/2016 Anna Piękoś i Łukasz Pisarek 

IF PUBLIC VALUE STUDENT 

AWARD 

2015/16 Katarzyna Gierat 

Międzynarodowa konferencja 

Projekt Arting 

2017/2018 Patryk Kurczab, Aleksandra Rutkowska, Anna 

Krowińska, Kinga Kostka, Agnieszka Zygmunt, 

Karolina Filcek, Sonia Kalandyk, Anna Pielesz, Agata 

Łobaczuk, Robert Mrowiec, Szymon Karpowicz 

Śląska Rzecz i Dobry Wzór 2020 Nominacja dla Klaudii Kasprzak 

Young Design 2020/2021 Piotr Tłuszcz, Maria Haberny, Klaudia Kasprzak 

2018/2019 Joanna Trela 
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Tabela 8: Nagrody i odznaczenia pracowników Wydziału Form Przemysłowych 2016-2021 

Polskie odznaczenia cywilne (2016-2021) 

Medal Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis 

złoty Piotr Bożyk (2017),  
Andrzej Ziębliński (2017) 

srebrny Adam Miratyński (2019) 
Jan Nuckowski (2018) 

brązowy  

Medal za Długoletnią Służbę 

 

złoty 
Marek Liskiewicz (2019) 
Sylwester Michalczewski (2018) 
Stanisław Półtorak (2018) 

srebrny 

  

Tadeusz Banaś (2021),  
Jacek Brzuchacz (2017) 
Łukasz Kieferling (2017) 
Anna Liskiewicz (2017) 
Janusz Seweryn (2021) 

Brązowy 

Dawid Kozłowski (2019) 
Grzegorz Matusik (2019) 
Paweł Mikosz (2019) 
Paweł Orłowski (2019) 
Miłosz Pobiedziński (2019) 

 

Złoty Krzyż Zasługi Anna Liskiewicz (2019) 
Ewa Tarnawska (2017) 

Srebrny Krzyż Zasługi 

Wojciech Kopczyński (2016) 
Agata Kwiatkowska-Lubaska (2018) 
Anna Myczkowska-Szczerska (2016) 
Bożydar Tobiasz (2021) 
Piotr Witosławski (2021) 
Monika Wojtaszek-Dziadusz (2016) 

Brązowy Krzyż Zasługi 

Szymon Kiwerski (2018) 
Ewa Pawluczuk (2018) 
Aleksy Pawluczuk (2018) 
Barbara Widłak (2021) 

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne 

zasługi dla oświaty i wychowania 

Krzysztof Hamiga (2021) 
Kamil Kamysz (2019) 
Agata Kwiatkowska-Lubaska (2017) 
Anna Myczkowska-Szczerska (2018) 
Anna Szwaja (2017) 
Monika Wojtaszek-Dziadusz (2021) 
Barbara Widłak (2021) 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Czesława Frejlich (2021) 

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Piotr Bożyk (2018) 

Honoris Gratia  (odznaka przyznawana przez 

prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla miasta) 
Władysław Pluta (2019) 
Barbara Widłak (2019) 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadany 

przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (za 

działalność heraldyczną) 

 
Barbara Widłak (2020) 
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Nagrody Rektora ASP im. J. Matejki w Krakowie 

Nagroda Rektora I stopnia 

Maria Dziedzic (2020) 
Anna Myczkowska-Szczerska (2021) 
Anna Szwaja (2017) 
Monika Wojtaszek-Dziadusz (2017) 
Andrzej Ziębliński (2016) 

Nagroda Rektora II stopnia 

Jacek Brzuchacz (2021) 
Piotr Bożyk (2016) 
Piotr Hojda (2020) 
Szymon Kiwerski (2020) 
Michał Kracik (2020) 
Marek Liskiewicz (2021) 
Anna Myczkowska-Szczerska (2016) 
Monika Wojtaszek-Dziadusz (2021) 

Nagroda Rektora III stopnia 

  

Jacek Brzuchacz (2016) 
Piotr Hojda (2017) 
Dawid Kozłowski (2016) 
Dawid Kozłowski (2017) 
Maciej Własnowolski (2016) 

Nagroda Rektora zespołowa i specjalna 

Peter Javorik (2017) 
Stanisław Juszczak (2017) 
Karol Cyrulik (2021) 
Michał Kracik (2017) 
Magdalena Mach (2021) 
Grzegorz Matusik (2021) 
Bożydar Tobiasz (2021) 

Inne wybrane nagrody 

PGDA Polish Graphic Design Awards  2021 Mgr Aleksandra Zajdel 
Nagroda projektowa 2021 

PGDA Polish Graphic Design Awards 

 
2021 

Mgr Aleksandra Zajdel  
Wyróżnienie w konkursie 
projektowym 2021 

Projekt Roku STGU 2019 
Mgr Aleksandra Zajdel  
Wyróżnienie w konkursie 
projektowym 2019 

Red Dot 2016 2016 Dr hab. Andrzej Śmiałek  
i Ergodesign 

Red Dot award winner 2019 2019 
Dr hab. Andrzej Śmiałek  
i Ergodesign 
(Wózek dziecięcy Quant) 

Red Dot award winner 2019 2019 
Dr hab. Andrzej Śmiałek  
i Ergodesign 
(Wózek dziecięcy Air-X) 

IWP Dobry wzór 2019 2019 Dr hab. Andrzej Śmiałek  
i Ergodesign 

IF Design Award 2021 2021 Dr hab. Andrzej Śmiałek  
i Ergodesign 

58. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców 

Książek Najpiękniejsze Książki Roku 

2018 

 

Dr hab. Barbara Widłak 
(wyróżnienie) 
(Herbarz 2099-2016) 

59. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców 

Książek Najpiękniejsze Książki Roku  
2019 Dr hab. Anna Myczkowska-

Szczerska 
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Nagroda im. Adama Heymowskiego, przyznana przez 

Polskie Towarzystwo Heraldyczne 
2019 

Dr hab. Barbara Widłak 
 
 

PGDA Polish Graphic Design Awards  

 
2018 

Dr hab. Barbara Widłak  
Nagroda główna 2018 
(Identyfikacja Krakowa) 

Nagroda Red Dot Award 2021 Ewa Protasiewicz 

Nagroda Top Design Award 2020 Ewa Protasiewicz 

Dobry Wzór 2018 2018 Ewa Protasiewicz 

MAZDA DESIGN W KATEGORII “CZŁOWIEK” 2018 Fryderyk Zyska 

EUROPEN DESIGN AWARD 2021 2021 Karol Cyrulik 

RED DOT DESIGN AWARD 2019 2019 Karol Cyrulik 
 

Kids’  Time Star 2017 2017 Maciej Własnowolski 

IF Design Award – Winner 2019 2019 Maciej Własnowolski 

Red Dot design award - winner 2019 2019 Maciej Własnowolski 
 

Red Dot design award - winner 2020 2020 Maciej Własnowolski 
 

Dobry Wzór 2020 Michał Bogusz 

Nagroda Główna w 61. konkursie Najpiękniejsze 

Książki roku 2020 w kategorii Podręczniki 
2020 Monika Wojtaszek-Dziadusz 

Śląska Rzecz’20 2020 Natalia Pietruszewska-Golba 

European Product Desig Awards 2021 Natalia Pietruszewska-Golba 

Stypendium Narodowego Centrum Kultury “Młoda 

Polska”. 
2018 Stanisław Juszczak 

Śląska Rzecz 2019 2019 Klaudia Kasprzak 

Dobry Wzór 2020 2020 Klaudia Kasprzak 

Must Have 2018 2018 Klaudia Kasprzak 
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Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym dodatkowe 

wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z raportem samooceny 

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

zrealizowane 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 

egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół 

oceniający. 

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

zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji 

programu 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 

ochronnych, realizowanych projektów badawczych), których autorami/twórcami/realizatorami 

lub współautorami/współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku, a także 

zestawienie ich osiągnięć w krajowych i międzynarodowych programach stypendialnych, 

krajowych i międzynarodowych i konkursach/wystawach/festiwalach/zawodach sportowych  z 

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

elektronicznej). 

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

lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec 

członków 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 

dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, są powiązane z działalnością naukową 

prowadzoną 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 

osiągane 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 

podstawie 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 

kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (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 
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w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 

ustawy. 

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, 

umożliwiają 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 

infrastruktura, 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 

nauczanie 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. 
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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 

poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów 

uczenia 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 

rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, a stosowane 

metody 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 

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 3.3 

Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk (o ile praktyki są 

uwzględnione 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 

prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez 

studentów 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 
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systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której 

wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do 

ustawicznego rozwoju. 

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 

pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne oraz 

aparatura badawcza, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są 

nowoczesne, 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 

pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne oraz 

aparatura 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, 

realizacji 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. 
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Standard jakości kształcenia 7.2 

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki 

tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym 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 

naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli 

akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu 

do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności, motywuje studentów do 

osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc 

pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich. 

Standard jakości kształcenia 8.2 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których 

uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji 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 

dalszego 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 

wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów oraz 

zewnętrznych, 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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