
 

Uchwała nr 27/2020 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 54/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich 

oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 (z 

późn. zm.) 

 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69, art. 70  i art. 72  ustawy  z  dnia  20  lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 31 ust. 1 

pkt 11 i § 66 ust. 6 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej 

dalej ASP) Senat ASP uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. W uchwale nr 54/2019 Senatu ASP z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie warunków 

i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 

(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: 

„Egzamin wstępny odbywa się w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej, w zależności 

od kierunku studiów. Forma egzaminu jest określona w załącznikach do uchwały. 

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której brak będzie możliwości przeprowadzenia 

egzaminu bądź jego części w formie stacjonarnej, Senat upoważnia Rektora do zarządzenia 

zmiany formy egzaminu na zdalną, o czym Komisja Rekrutacyjna niezwłocznie informuje 

kandydatów na studia.” 

2) w § 2 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Szczegółowe informacje o systemach i narzędziach informatycznych wykorzystywanych 

do przeprowadzenia egzaminu lub jego części w formie zdalnej, zostaną podane do 

wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem rekrutacji za pośrednictwem strony 

internetowej ASP (zakładka rekrutacja).” 

3) w § 5 pkt 3 lit c otrzymuje następujące brzmienie: 

„c) przy równiej liczbie punktów uzyskanych za dwuetapowy egzamin wyższą lokatę zajmuje 

kandydat wyżej oceniony w etapie określonym jako priorytetowy we właściwym załączniku 

do uchwały” 

4) w § 8 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Rekrutacja na studia w ASP w roku akademickim 2020/2021 rozpoczyna się nie 

wcześniej niż 4 czerwca 2020 r. i kończy nie później niż 30 września 2020 r. Szczegółowy 

terminarz rekrutacji określa Rektor w drodze zarządzenia.” 

5) § 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kandydaci na studia, do dnia zakończenia rejestracji online na dany kierunek, poziom i 

formę studiów, mają obowiązek przesłać za pośrednictwem systemu rekrutacji online do 

właściwego Dziekanatu, skany lub zdjęcia następujących dokumentów: 



1) w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia 

skan lub zdjęcie: 

a) świadectwa dojrzałości (maturzyści 2020 przesyłają skan lub zdjęcie świadectwa 

ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu 

dojrzałości) lub 

b) dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) lub 

c) świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną 

o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub 

d) świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 

2015 r.;  

2) w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia: skan lub zdjęcie dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich lub innego równorzędnego (w przypadku braku dyplomu na dzień 

składania dokumentów absolwenci przesyłają skan lub zdjęcie zaświadczenia 

o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego); 

3) skan lub zdjęcie podpisanej ankiety osobowej z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (plik dostępny do wygenerowania po zalogowaniu się i wypełnieniu 

formularza w systemie rekrutacji online); 

4) laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – skan 

lub zdjęcie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej; 

5) laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2019 – skan lub 

zdjęcie wyniku potwierdzonego protokołem jury oraz podanie kandydata o przyjęcie na 

studia stacjonarne prowadzone w ASP w Krakowie na jeden z kierunków: malarstwo, 

rzeźba, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki jako jednolite studia magisterskie 

oraz architektura wnętrz jako studia pierwszego stopnia; 

6) laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – skan lub zdjęcie 

dokumentu potwierdzającego zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale 

Architektury Wnętrz (Nagroda Rektora). 

 

2. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek przesłać za pośrednictwem systemu rekrutacji 

online do właściwego Dziekanatu: 

1) skan lub zdjęcie świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez OKE (do wglądu 

przed rozpoczęciem kształcenia) – w przypadku osób przyjętych na jednolite studia 

magisterskie lub studia pierwszego stopnia;  

2) skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub tytułu równorzędnego (do wglądu 

przed rozpoczęciem kształcenia) – w przypadku osób przyjętych na studia drugiego 

stopnia; 

3) skan lub zdjęcie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia 

studiów na wybranym kierunku studiów (skierowania na badania wydają Dziekanaty); 

4) skan lub zdjęcie oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 

2020 roku; 

5) kandydaci, którzy brali udział w procedurze potwierdzania efektów uczenia się – skan 

lub zdjęcie decyzji odpowiedniej komisji. 

 



2a. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek przesłać pocztą tradycyjną na adres 

właściwego Dziekanatu aktualną kolorową fotografię (zgodną z wymogami jak do 

dowodu osobistego). 

 

3. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, osoby przyjęte na studia prowadzone 

w języku obcym mają obowiązek przesłać skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego 

znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia, określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106).”  

6) w § 12 wykreśla się: ust. 2, zd. drugie w ust. 4 oraz zd. drugie w ust. 5 

7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

8) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

11) załącznik nr 6A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

12) załącznik nr 6B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 

13) załącznik nr 6C otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 

14) załącznik nr 6D otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 

15) załącznik nr 6E otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały 

16) załącznik nr 6F otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej 

uchwały 

17) załącznik nr 6G otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej 

uchwały 

18) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały 

19) załącznik nr 8A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej 

uchwały 

20) załącznik nr 8B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej 

uchwały 

21) załącznik nr 9A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej 

uchwały 

22) załącznik nr 9B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej 

uchwały. 

 

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I 

Przegląd i ocena prac 

online 

Kandydaci przesyłają Komisji Rekrutacyjnej portfolio 

zawierające reprodukcje prac malarskich i rysunkowych 

wykonanych w dowolnej technice w ilości do 25 sztuk (np. 10 

prac malarskich + 15 prac rysunkowych), a także szkice 

malarskie i rysunkowe oraz dodatkowo cyfrową dokumentację 

innych działań artystycznych. Prace powinny być podpisane  

i datowane w nazwach plików. Portfolio powinno zawierać plik 

tekstowy (doc., docx.) z opisem prac (tytuł, technika, wymiary, 

data wykonania). 

FORMAT: długość krótszej krawędzi fotografii min. (1920 

piksele), rozdzielczość 72 dpi. 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

 

Wydział Malarstwa 

Kierunek malarstwo 

Poziom i forma studiów jednolite studia magisterskie, stacjonarne 

Czas trwania studiów 10 semestrów 



ETAP II 

Egzamin teoretyczny 

online 

A) Po połączeniu się online Kandydat omawia uprzednio 

przesłane portfolio. Komisja zadaje pytania nawiązujące do 

prac oraz dotyczące szeroko pojętej świadomości 

kulturalnej i artystycznej kandydata. 

B) Kandydat odpowiada na pytania teoretyczne 

i musi wykazać się: 

1. Umiejętnością analizy porównawczej dzieł malarskich 

na podstawie przedstawionego zestawu dwóch reprodukcji 

z przygotowanego zbioru malarstwa dawnego 

i współczesnego.  

2. Wiedzą z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką 

i historią w odniesieniu do wybranego kierunku studiów 

(malarstwo) na podstawie dwóch zadanych pytań z zestawu. 

Zestaw obejmuje pytania, które sprawdzają umiejętność 

samodzielnego myślenia, kojarzenia różnych zjawisk 

artystycznych, definiowania podstawowych pojęć 

funkcjonujących w dziedzinie malarstwa, szerzej w kulturze 

(literatura, muzyka, teatr i film). 

PUNKTACJA 

ETAP I  

Przegląd i ocena prac 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 20 punktów. 

ETAP II 

Egzamin teoretyczny 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów (25 część 

A i 25 punktów część B). 
Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie przez kandydata 

minimum 20 punktów (w sumie za część A i B). 

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu, w etapie drugim obie części egzaminu teoretycznego. 

Łącznie za etapy I-II kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek malarstwo jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 40 punktów. 

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku 

oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej 

decyduje liczba punktów uzyskanych za etap I. 

 



Załącznik nr 2 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

 

Wydział Malarstwa 

Kierunek scenografia 

Poziom i forma studiów jednolite studia magisterskie, stacjonarne 

Czas trwania studiów 10 semestrów 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I 

Przegląd i ocena prac 

 

Online 

Kandydat przesyła w formie elektronicznej Komisji 

Rekrutacyjnej własne prace malarskie i rysunkowe wykonane  

w dowolnej technice w ilości do 20 sztuk oraz dokumentację 

innych działań artystycznych tym także prac projektowych 

związanych z wybranym kierunkiem. 

Prace powinny być podpisane i datowane. 

ETAP II 

Egzamin praktyczny 

 

ASP w Krakowie 

pl. Jana Matejki 13 

Kandydat wykonuje w określonym czasie i w specjalnie 

przygotowanym pomieszczeniu zadanie projektowe. 

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu 

praktycznego: blok papieru technicznego o formacie A3 oraz do 

wyboru:    

- materiały malarskie (farby szybkoschnące, pędzle, paleta, 

pojemnik na wodę itp.) 

- materiały rysunkowe (ołówki, flamastry, sepia, sangwina, 

węgiel rysunkowy, guma do mazania). 

 

ETAP III 

Egzamin ustny 

 

ASP w Krakowie 

pl. Jana Matejki 13 

 

I część: prezentacja ustna zadania projektowego przed Komisją 

Rekrutacyjną wraz z jego obroną. 

II część: egzamin teoretyczny.  

 

Kandydat musi wykazać się wiedzą z zakresu zagadnień 

związanych z kulturą materialną, literaturą kierunkową, teatrem, 

filmem oraz bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi i wiedzą 

w odniesieniu do wybranego kierunku studiów. 

PUNKTACJA 

ETAP I 

Przegląd i ocena prac 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 21 punktów. 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 7 punktów. 



ETAP II 

Egzamin praktyczny 

Kandydat może uzyskać za zadanie projektowe maksymalnie 28 

punktów.  

Warunkiem dopuszczenia do III etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 9 punktów. 

ETAP III 

Egzamin ustny 

Część I: Kandydat może uzyskać maksymalnie 10  punktów. 

Warunkiem zaliczenia ustnej prezentacji zadania projektowego 

wraz z jego obroną jest uzyskanie przez kandydata minimum 3 

punktów. 

Część II: Kandydat może uzyskać maksymalnie 21 punktów. 

Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego jest uzyskanie 

przez kandydata minimum 7 punktów. 

 

Warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata 

minimum 10 punktów. 

Ocenie podlegają trzy etapy egzaminu, w pierwszy etapie teczka zawierająca prace plastyczne 

kandydata, w drugim etapie zadanie egzaminu praktycznego. W etapie trzecim dwie części 

egzaminu teoretycznego. 

Łącznie za etapy I-III kandydat może otrzymać maksymalnie 80 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek scenografia jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 26 punktów. 

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny 

wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje 

liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej ilości 

punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna, 

przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za ustną 

prezentację zadania projektowego wraz z jego obroną (etap III, część I). 

 



Załącznik nr 3 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 
 

Wydział Rzeźby 

Kierunek rzeźba 

Poziom i forma studiów jednolite studia magisterskie, stacjonarne 

Czas trwania studiów 10 semestrów 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

 

Przegląd i ocena prac  

online 

1. Kandydaci przesyłają Komisji Rekrutacyjnej portfolio 

zawierające: 

− zdjęcia rzeźb (w tym minimum 3 przykłady studium z 

natury), kompozycje przestrzenne, projekty własne, 

− zdjęcia prac rysunkowych (w tym min. 3 przykłady studium 

aktu), szkice (w różnych technikach) Prace powinny być 

bezwzględnie podpisane 

− zdjęcia prezentujące szeroko rozumianą działalność 

artystyczną z zakresu m.in.: fotografii, grafiki, 

projektowania graficznego, malarstwa, działań 

multimedialnych, itp. 

2. Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac: 

format plików .jpg , wymiar: długość krótszej krawędzi 

fotografii min 1920 pikseli, rozdzielczość 72dpi. Nazwy wg 

schematu: NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. 

NowakJan01.jpg). Kandydat jest również zobowiązany do 

załączenia listy z opisem prac. Dokument *.doc lub *.pdf 

opisany nazwiskiem i imieniem, numeracja - kolejność 

zgodna z numeracją w nazwach plików, rok powstania, 

wymiary (wysokość , szerokość), opis techniki wykonania, 

tytuł (jeżeli jest). Kandydaci przesyłają portfolio z 

wykorzystaniem systemu informatycznego udostępnionego 

przez uczelnię. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna 

online 

Kandydat omawia przesłane portfolio.  

Komisja zadaje pytania nawiązujące do prac oraz dotyczące 

szeroko pojętej wiedzy i świadomości kandydata  z zakresu 

zagadnień związanych z wybranym kierunkiem studiów. 

Rozmowa jest  sprawdzianem wiedzy kandydata o zjawiskach 

z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, literatury, muzyki - 

kojarzenia różnych form zjawisk artystycznych, a także okazją 

do prezentacji własnych inspiracji i preferencji artystycznych.  



Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się za pomocą 

udostępnionego  przez uczelnię systemu informatycznego. 

 

PUNKTACJA 

 

Przegląd prac i rozmowa 

kwalifikacyjna 

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 80 punktów: 

przegląd prac: maksymalnie 40 punktów, minimalnie  15 

punktów 
rozmowa kwalifikacyjna: maksymalnie 40 punktów, 

minimalnie 15 punktów  
 

 

Ocenie podlegają dwie części egzaminu. Łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 80 

punktów. Egzamin wstępny na kierunek rzeźba jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 30 punktów, w tym co najmniej 15 punktów 

za przegląd prac i co najmniej 15 punktów za rozmowę kwalifikacyjną. 

 

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów za egzamin, 

o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za 

prezentację prac (teczka). 



Załącznik nr 4 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 
 

Wydział Grafiki 

Kierunek grafika 

Poziom i forma studiów jednolite studia magisterskie, stacjonarne 

Czas trwania studiów 10 semestrów 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I 

Przegląd i ocena prac 

(etap w formie zdalnej) 

Teczka/portfolio – kandydaci przesyłają własne prace, 

reprezentujące ich umiejętności i rodzaj artystycznych 

zainteresowań. Portfolio ma charakter autorskiej prezentacji 

w zakresie sztuk wizualnych. 

W teczce powinny się znaleźć przykłady prac rysunkowych, 

malarskich oraz szkice. Prezentacja może zawierać również 

prace projektowe, ilustracyjne, fotograficzne i filmowe, np. 

linki do animacji/video lub innych realizacji wizualnych. 

Prace należy wysłać na adres rekrutacjagrafika@asp.krakow.pl w 

formie PLIKU PDF (całość danych max. 35MB) lub LINKU 

do portfolio np. behance.net, myportfolio.com, dribbble.com, 

coroflot.com. 

ETAP II 

Egzamin teoretyczny 

(rozmowa z kandydatem) 

 

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury, oraz związanej ze 

specyfiką kierunku studiów. Kandydat odpowiada na pytania 

dotyczące orientacji w wydarzeniach z dziedziny sztuk 

wizualnych, filmu, literatury. Własnych inspiracji i preferencji 

artystycznych oraz zmian jakie zachodzą w sztuce 

współczesnej. 
 

PUNKTACJA 

ETAP I 

Przegląd i ocena prac 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 10  punktów. 

ETAP II 

Egzamin teoretyczny 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie przez kandydata 

minimum 10  punktów. 

mailto:rekrutacjagrafika@asp.krakow.pl


Ocenie podlegają  dwa  etapy egzaminu. 

Łącznie za etapy I-II  kandydat może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek grafika jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 20  punktów. 

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny 

wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje 

liczba punktów uzyskanych w II  etapie egzaminu (egzamin teoretyczny). 

W wypadku otrzymania takiej samej ilości punktów w egzaminie teoretycznym – o pozycji 

kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała 

więcej punktów w I etapie (teczka). 



Załącznik nr 5 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat przedstawia on-line własne prace zapisane w formacie 

jednego wielostronicowego pliku pdf podzielonego według dwóch 

kategorii A i B. Każda praca powinna być prezentowana wraz z opisem 

na jednej stronie tego dokumentu. Nazwa pliku wg wzoru: 

imie_nazwisko (bez polskich znaków). 

Kategoria A. samodzielnie wykonane prace artystyczne to 6 prac 

w kolorze – technika dowolna oraz 10 prac rysunkowych, wszystkie 

prace czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datowane 
6 prac w kolorze (prace - należy opisać podając ich format i technikę 

wykonania: olej, tempera, akryl, na płótnie, kartonie, desce / pastele: 

suche, tłuste na kartonie, papierze / lub inna technika mieszana / jaka / 

na kartonie, płótnie, papierze) 

10 prac rysunkowych (prace - należy opisać podając ich format 

i technikę wykonania: węgiel, sepia, ołówek, pisak, technika mieszana / 

jaka / wykonane na kartonie, papierze)  

Kategoria B. własne działania artystyczne np. projektowe, 

fotograficzne czy multimedialne będące dowodem zainteresowania 

kierunkiem studiów  

4 prace wykonane w dowolnym medium/technice, podpisane imieniem 

i nazwiskiem oraz datowane, opisana technika wykonania, ewentualnie 

format, dotyczy to również prac wykonanych w wersji cyfrowej (w 

przypadku prac multimedialnych należy je również dołączyć w 

oryginalnym zapisie np. mp4, mov) łącznie z dokumentem pdf wielkość 

wszystkich plików nie może przekroczyć 200 MB. 

Całość pliku pdf powinna zawierać w sumie 20 prac.  

Komisja rozpatruje jedynie pliki, które zawierają wymaganą ilość 

opisanych i podpisanych prac. 



ETAP II 

przegląd prac 

w oryginale i rozmowa 

kwalifikacyjna 

Na podstawie przeglądu teczek on-line przez komisję wybrani 

kandydaci, którzy uzyskają w pierwszym etapie odpowiednią ilość 

punktów, zostaną zaproszeni do siedziby wydziału na rozmowę 

kwalifikacyjną i ponowną prezentację swoich 20 prac w oryginale przed 

komisją rekrutacyjną.  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza wiedzę kandydata w odniesieniu do 

kierunku studiów z zakresu historii, historii sztuki i współczesnej 

architektury. 

Przed komisją należy zaprezentować prace w oryginale, które wcześniej 

prezentowane były on-line w pliku pdf.  

Wszystkie prace prezentowane powinny być czytelnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem kandydata oraz datowane. 

PUNKTACJA 

ETAP I 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat za prezentowane on-line prace może uzyskać maksymalnie 

24 punkty. 
Warunkiem dopuszczenia do ETAPU II egzaminu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 12 punktów 

ETAP II 

przegląd prac 

w oryginale i rozmowa 

kwalifikacyjna 

Kandydat za przegląd prac oraz rozmowę kwalifikacyjną może uzyskać 

maksymalnie 24 punkty.  

Warunkiem zaliczenia ETAPU II egzaminu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 12 punktów. 

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu.  

Łącznie za etapy I-II kandydat może otrzymać maksymalnie 48 punktów.  

Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 24 punkty. 

W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny 

wszystkich etapów – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych 

w etapie II egzaminu. 



Załącznik nr 6 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia drugiego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 4 semestry 

Podstawa przyjęcia na studia 

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona 

osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub 

równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. 

Za kierunek pokrewny uznaje się kierunki artystyczno-

projektowe. 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat przedstawia on-line własne prace zapisane 

w formacie jednego wielostronicowego pliku pdf 

podzielonego według dwóch kategorii A i B. Każda praca 

powinna być prezentowana wraz z opisem na jednej stronie tego 

dokumentu. Nazwa pliku wg wzoru: imie_nazwisko (bez 

polskich znaków). W przypadku prac artystycznych lub 

projektowych wykonanych w technikach multimedialnych 

należy oprócz opisu w dokumencie pdf dołączyć oryginalny 

zapis cyfrowy (mp4, mov) łącznie wielkość wszystkich plików 

nie może przekroczyć 200 MB. 

Kategoria A. samodzielnie wykonane prace artystyczne, 

technika dowolna, wszystkie prace czytelnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem oraz datowane, łącznie 10 prac (prace 

artystyczne należy opisać podając ich format, rodzaj oraz technikę wykonania, 

w przypadku prac multimedialnych należy podać cyfrową technikę 

wykonania) 

Kategoria B. dyplomowa praca licencjacka oraz prace 

projektowe będące dowodem zainteresowania kierunkiem 

studiów, łącznie 10 prac (prace projektowe w technice dowolnej 

podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datowane, opisana technika 

wykonania, w przypadku prac multimedialnych należy podać cyfrową 

technikę wykonania) 

Całość pliku pdf powinna zawierać w sumie 20 prac.  

Komisja rozpatruje jedynie pliki, które zawierają wymaganą 

ilość opisanych i podpisanych prac. 



ETAP II 

przegląd prac w oryginale 

i rozmowa kwalifikacyjna 

Na podstawie przeglądu teczek on-line przez komisję wybrani 

kandydaci, którzy uzyskają w pierwszym etapie odpowiednią 

ilość punktów, zostaną zaproszeni do siedziby wydziału na 

rozmowę kwalifikacyjną i ponowną prezentację swoich 20 prac 

w oryginale przed komisją rekrutacyjną. Rozmowa 

kwalifikacyjna sprawdza wiedzę kandydata w odniesieniu do 

kierunku studiów z zakresu historii i współczesnej architektury 

oraz architektury wnętrz i mebli.  

Przed komisją należy zaprezentować prace w oryginale, które 

wcześniej prezentowane były on-line w pliku pdf.  

Wszystkie prace prezentowane powinny być czytelnie 

podpisane imieniem i nazwiskiem Kandydata oraz datowane. 

PUNKTACJA 

ETAP I 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat za prezentowane on-line prace może uzyskać 

maksymalnie 24 punkty. 

Warunkiem dopuszczenia do ETAPU II egzaminu jest 

uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów.  

ETAP II 

przegląd prac w oryginale 

i rozmowa kwalifikacyjna 

Kandydat za przegląd prac oraz rozmowę kwalifikacyjną może 

uzyskać maksymalnie 24 punkty.  

Warunkiem zaliczenia ETAPU II egzaminu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 12 punktów.  

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu.  

Łącznie za etapy I-II kandydat może otrzymać maksymalnie 48 punktów.  

Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 24 punkty. 

W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny 

wszystkich etapów – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych 

w etapie II egzaminu. 



Załącznik nr 7 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 

EGZAMIN WSTĘPNY 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat przedstawia on-line własne prace zapisane 

w formacie jednego wielostronicowego pliku pdf 

podzielonego według dwóch kategorii A i B. Każda praca 

powinna być prezentowana wraz z opisem na jednej stronie tego 

dokumentu. Nazwa pliku wg wzoru: imie_nazwisko (bez 

polskich znaków). 

Kategoria A. samodzielnie wykonane prace artystyczne to 6 

prac w kolorze – technika dowolna oraz 10 prac rysunkowych, 

wszystkie prace czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem oraz 

datowane 
6 prac w kolorze (prace - należy opisać podając ich format i 

technikę wykonania: olej, tempera, akryl, na płótnie, kartonie, 

desce / pastele: suche, tłuste na kartonie, papierze / lub inna 

technika mieszana / jaka / na kartonie, płótnie, papierze) 

10 prac rysunkowych (prace - należy opisać podając ich format 

i technikę wykonania: węgiel, sepia, ołówek, pisak, technika 

mieszana / jaka / wykonane na kartonie, papierze)  

Kategoria B. własne działania artystyczne np. projektowe, 

fotograficzne czy multimedialne będące dowodem 

zainteresowania kierunkiem studiów  
4 prace wykonane w dowolnym medium/technice, podpisane 

imieniem i nazwiskiem oraz datowane, opisana technika 

wykonania, ewentualnie format, dotyczy to również prac 

wykonanych w wersji cyfrowej (w przypadku prac 

multimedialnych należy je również dołączyć w oryginalnym 

zapisie np. mp4, mov) łącznie z dokumentem pdf wielkość 

wszystkich plików nie może przekroczyć 200 MB. 

Całość pliku pdf powinna zawierać w sumie 20 prac.  

Komisja rozpatruje jedynie pliki, które zawierają wymaganą 

ilość opisanych i podpisanych prac. 

PUNKTACJA 

Przegląd i ocena prac  

on-line 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 48 punktów. 



Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego on-line kandydat otrzyma minimum 20 punktów. 



Załącznik nr 8 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Czas trwania studiów 4 semestry 

Podstawa przyjęcia na studia 

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać 

dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, 

licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego 

kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek 

pokrewny uznaje się kierunki artystyczno-projektowe. 

EGZAMIN WSTĘPNY 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat przedstawia on-line własne prace zapisane 

w formacie jednego wielostronicowego pliku pdf 

podzielonego według dwóch kategorii A i B. Każda praca 

powinna być prezentowana wraz z opisem na jednej stronie 

tego dokumentu. Nazwa pliku wg wzoru: imie_nazwisko 

(bez polskich znaków). W przypadku prac artystycznych lub 

projektowych wykonanych w technikach multimedialnych 

należy oprócz opisu w dokumencie pdf dołączyć oryginalny 

zapis cyfrowy (mp4, mov) łącznie wielkość wszystkich 

plików nie może przekroczyć 200 MB. 

Kategoria A. samodzielnie wykonane prace artystyczne, 

technika dowolna, wszystkie prace czytelnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem oraz datowane, łącznie 10 prac (prace 

artystyczne należy opisać podając ich format, rodzaj oraz technikę 

wykonania, w przypadku prac multimedialnych należy podać cyfrową 

technikę wykonania) 

Kategoria B. dyplomowa praca licencjacka oraz prace 

projektowe będące dowodem zainteresowania kierunkiem 

studiów, łącznie 10 prac (prace projektowe w technice dowolnej 

podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datowane, opisana technika 

wykonania, w przypadku prac multimedialnych należy podać cyfrową 

technikę wykonania) 

Całość pliku pdf powinna zawierać w sumie 20 prac.  

Komisja rozpatruje jedynie pliki, które zawierają wymaganą 

ilość opisanych i podpisanych prac. 

PUNKTACJA 



Przegląd i ocena prac Kandydat może uzyskać maksymalnie 48 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 20 punktów. 



Załącznik nr 9 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 

Język wykładowy język angielski 

EGZAMIN WSTĘPNY 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat przedstawia on-line własne prace zapisane w formacie 

jednego wielostronicowego pliku pdf podzielonego według dwóch 

kategorii A i B. Każda praca powinna być prezentowana wraz 

z opisem na jednej stronie tego dokumentu. Nazwa pliku wg wzoru: 

imie_nazwisko (bez polskich znaków). 

Kategoria A. samodzielnie wykonane prace artystyczne to 6 prac 

w kolorze – technika dowolna oraz 10 prac rysunkowych, wszystkie 

prace czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datowane 
6 prac w kolorze (prace - należy opisać podając ich format i technikę 

wykonania: olej, tempera, akryl, na płótnie, kartonie, desce / pastele: 

suche, tłuste na kartonie, papierze / lub inna technika mieszana / jaka 

/ na kartonie, płótnie, papierze) 

10 prac rysunkowych (prace - należy opisać podając ich format 

i technikę wykonania: węgiel, sepia, ołówek, pisak, technika mieszana 

/ jaka / wykonane na kartonie, papierze)  

Kategoria B. własne działania artystyczne np. projektowe, 

fotograficzne czy multimedialne będące dowodem zainteresowania 

kierunkiem studiów  
4 prace wykonane w dowolnym medium/technice, podpisane 

imieniem i nazwiskiem oraz datowane, opisana technika wykonania, 

ewentualnie format, dotyczy to również prac wykonanych w wersji 

cyfrowej (w przypadku prac multimedialnych należy je również 

dołączyć w oryginalnym zapisie np. mp4, mov) łącznie z dokumentem 

pdf wielkość wszystkich plików nie może przekroczyć 200 MB. 

Całość pliku pdf powinna zawierać w sumie 20 prac.  

Komisja rozpatruje jedynie pliki, które zawierają wymaganą ilość 

opisanych i podpisanych prac. 

PUNKTACJA 

przegląd i ocena prac 

on-line 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 48 punktów. 



Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 20 punktów. 



Załącznik nr 10 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Czas trwania studiów 4 semestry 

Język wykładowy język angielski 

Podstawa przyjęcia na studia 

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać 

dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, 

licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego 

kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek 

pokrewny uznaje się kierunki artystyczno-projektowe. 

EGZAMIN WSTĘPNY 

Przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat przedstawia on-line własne prace zapisane 

w formacie jednego wielostronicowego pliku pdf 

podzielonego według dwóch kategorii A i B. Każda praca 

powinna być prezentowana wraz z opisem na jednej stronie tego 

dokumentu. Nazwa pliku wg wzoru: imie_nazwisko (bez 

polskich znaków). W przypadku prac artystycznych lub 

projektowych wykonanych w technikach multimedialnych 

należy oprócz opisu w dokumencie pdf dołączyć oryginalny 

zapis cyfrowy (mp4, mov) łącznie wielkość wszystkich plików 

nie może przekroczyć 200 MB. 

Kategoria A. samodzielnie wykonane prace artystyczne, 

technika dowolna, wszystkie prace czytelnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem oraz datowane, łącznie 10 prac (prace 

artystyczne należy opisać podając ich format, rodzaj oraz technikę wykonania, 

w przypadku prac multimedialnych należy podać cyfrową technikę 

wykonania) 

Kategoria B. dyplomowa praca licencjacka oraz prace 

projektowe będące dowodem zainteresowania kierunkiem 

studiów, łącznie 10 prac (prace projektowe w technice dowolnej 

podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datowane, opisana technika 

wykonania, w przypadku prac multimedialnych należy podać cyfrową 

technikę wykonania) 

Całość pliku pdf powinna zawierać w sumie 20 prac.  

Komisja rozpatruje jedynie pliki, które zawierają wymaganą 

ilość opisanych i podpisanych prac. 



PUNKTACJA 

Przegląd i ocena prac Kandydat może uzyskać maksymalnie 48 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 20 punktów. 



Załącznik nr 11 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek 
architektura wnętrz 

(studia prowadzone wspólnie, DAT) 

Poziom i forma studiów studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Czas trwania studiów 4 semestry 

Język wykładowy język angielski 

 

Podstawa przyjęcia na studia 

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać 

dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, 

licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego 

kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek 

pokrewny uznaje się: wg International Standard 

CLASSIFICATION OF EDUCATION - 021 (0211, 

0212, 0213, 0214, 0215, 0288), 061 (0611, 0612, 0613, 

0688) 0722, 0723, 073, 078. 

EGZAMIN WSTĘPNY 

Przegląd i ocena prac 

Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja 

w formie cyfrowej (pliki pdf) własnych prac 

projektowych wykonanych w trakcie studiów 

pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, 

pracę licencjacką, wybrane prace plastyczne - 

rysunkowe i malarskie (w sumie 20 prac). Komisja nie 

rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej 

ilości prac. 

PUNKTACJA 

Przegląd i ocena prac Kandydat może uzyskać maksymalnie 48 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 20 punktów. 



Załącznik nr 12 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Form Przemysłowych 

Kierunek wzornictwo 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ZADANIE I 

Przegląd teczki 

(etap zdalny) 

Kandydat przedstawia własne prace rysunkowe i malarskie 

oraz dokumentację innych prac plastycznych i projektowych, 

będącą dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Prace 

powinny znajdować się we wcześniej przygotowanym pliku 

pdf. nie przekraczającym wielkości 35 MB wysłanym na 

udostępniony adres e-mail (rekrutacjawfp@asp.krakow.pl) 

do wcześniej ustalonego, nieprzekraczalnego terminu. 

Dokument pdf. może zawierać linki do internetowego 

portfolio kandydata (np behance.net, coroflot.com), nie może 

jednak zawierać osadzonych plików multimedialnych).  

ZADANIE II 

Rozmowa kwalifikacyjna 

połączona z egzaminem 

teoretycznym 

(etap zdalny) 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w formie online 

dotyczy podstaw konstrukcji, funkcji, technologii i estetyki 

przedmiotów użytkowych oraz zainteresowań zawodowych 

kandydata. Egzamin teoretyczny obejmuje pytania z historii 

i współczesnych zagadnień wzornictwa oraz wiedzy 

powszechnej. 

PUNKTACJA 

ZADANIE I 

Przegląd teczki 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Warunkiem zaliczenia zadania jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 30 punktów. 

ZADANIE II 

Rozmowa kwalifikacyjna 

połączona z egzaminem 

teoretycznym 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Warunkiem zaliczenia zadania jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 25 punktów. 

mailto:rekrutacjawfp@asp.krakow.pl
http://behance.net/
http://coroflot.com/


Ocenie podlegają trzy zadania egzaminu, łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 90 

punktów. Egzamin wstępny na kierunek wzornictwo jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 55 punktów. W przypadku uzyskania przez 

kandydatów równej liczby punktów, decydująca jest punktacja zadania II. 



Załącznik nr 13 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Form Przemysłowych 

Kierunek wzornictwo 

Poziom i forma studiów studia drugiego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 4 semestry 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ZADANIE I 

Przegląd teczki 

(etap zdalny) 

Kandydat przedstawia własne prace projektowe wykonane 

w trakcie studiów licencjackich i ewentualnej praktyki 

zawodowej. Prace powinny znajdować się we wcześniej 

przygotowanym pliku pdf. nie przekraczającym wielkości 35 

MB wysłanym na udostępniony adres e-mail 

(rekrutacjawfp@asp.krakow.pl) do wcześniej ustalonego, 

nieprzekraczalnego terminu. Dokument pdf. może zawierać 

linki do internetowego portfolio kandydata (np behance.net, 

coroflot.com), nie może jednak zawierać osadzonych plików 

multimedialnych).  

ZADANIE II 

Rozmowa kwalifikacyjna 

połączona z egzaminem 

teoretycznym 

(etap zdalny) 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w formie online 

dotyczy zadań i prac zaprezentowanych w portfolio oraz 

zagadnień związanych z zawodem projektanta wzornictwa. 

Egzamin teoretyczny obejmuje odpowiedź na wylosowane 

zagadnienia z zakresu historii i współczesnych zagadnień 

wzornictwa i sztuki. 

PUNKTACJA 

ZADANIE I 

Przegląd teczki 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Warunkiem zaliczenia zadania jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 30 punktów. 

ZADANIE II 

Rozmowa kwalifikacyjna 

połączona z egzaminem 

teoretycznym 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Warunkiem zaliczenia zadania jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 25 punktów. 

Ocenie podlegają trzy zadania egzaminu, łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 90 

punktów. Egzamin wstępny na kierunek wzornictwo jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 55 punktów. W przypadku uzyskania przez 

kandydatów równej liczby punktów, decydująca jest punktacja zadania II. 

mailto:rekrutacjawfp@asp.krakow.pl
http://behance.net/
http://coroflot.com/


Załącznik nr 14 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I  

Przegląd i ocena prac 

 

(kandydaci przesyłają 

prace w formie plików 

elektronicznych) 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia prezentują 

Komisji Rekrutacyjnej prace własne w ilości ok. 30 sztuk: 

• na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa: 

do10 obrazów (w dowolnej technice malarskiej), do 10 

rysunków oraz szkice, 

• na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby: 

dokumentację fotograficzną do 10 rzeźb, do 10 rysunków oraz 

szkice.  

Prace powinny być podpisane i datowane. 

Kandydaci przesyłają prace własne w formie plików 

elektronicznych z wykorzystaniem udostępnionego systemu 

informatycznego ASP. 

W wyznaczonym terminie prezentują komisji prace własne w 

formie wideokonferencji za pośrednictwem narzędzia Teams z 

pakietu MS Office 365 ASP. Prowadzona rozmowa może 

dotyczyć zainteresowań zawodowych kandydata oraz 

zainteresowań związanych z kierunkiem studiów. Rozmowa 

nie podlega ocenie punktowej, ocenie podlegają prezentowane 

prace własne kandydata.   

ETAP II 

Egzamin praktyczny 

 

(egzamin praktyczny na 

uczelni) 

 

• na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa zadania 

obejmują:  

- malarstwo – studium martwej natury, 

- rysunek – studium aktu*,  

• na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby zadania 

obejmują: 

- studium głowy w glinie,** 

- rysunek – studium aktu*. 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

Poziom i forma studiów jednolite studia magisterskie, stacjonarne 

Specjalności 
• konserwacja i restauracja malarstwa 

• konserwacja i restauracja rzeźby 

Czas trwania studiów 12 semestrów 



Zaleca się technikę olejną w zadaniach malarskich, węgiel lub 

ołówek w rysunkach. 

 

 

* W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z 

obecnością modela w trakcie egzaminu praktycznego, kandydat 

wykonuje zadanie rysunkowe w oparciu o martwą naturę. 

** W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z 

obecnością modela w trakcie egzaminu praktycznego, kandydat 

wykonuje zadanie rzeźbiarskie – studium dłoni  

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu 

praktycznego:      

• na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa: 

zagruntowane podobrazie na jedno zadanie malarskie, farby 

olejne, pędzle i inne przybory do malowania, papier rysunkowy 

B-1 (100 x 70 cm) oraz szkicownik w formacie A3, węgiel 

rysunkowy, ołówki i inne przybory do rysowania. 

• na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby: przybory do 

modelowania w glinie, papier rysunkowy B-1 (100 x 70 cm) 

oraz szkicownik w formacie A3, węgiel rysunkowy, ołówki i 

inne przybory do rysowania. 

PUNKTACJA 

ETAP I  

Przegląd i ocena prac 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 10 punktów. 

ETAP II 

Egzamin praktyczny 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów: 

• dla specjalności konserwacja i restauracja malarstwa: 

- malarstwo: maksymalnie 30punktów, 

- rysunek: maksymalnie 30 punktów, 

 

• dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby: 

- rzeźba: maksymalnie 30 punktów, 

- rysunek: maksymalnie 30 punktów. 

 

Warunkiem zaliczenia tego etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 45 punktów. 

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu, w etapie II wszystkie zadania egzaminu 

praktycznego.  

Łącznie za etapy I-II kandydat może otrzymać maksymalnie 90 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest zdany, jeżeli 

w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 55 punktów. 



W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku 

oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej 

decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej 

ilości punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Komisja 

Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za 

przedmiot kierunkowy – studium martwej natury/studium głowy w glinie. 



Załącznik nr 15 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I  

Przegląd i ocena prac 

oraz egzamin 

teoretyczny 

(online) 

Zadanie 1: Przegląd i ocena prac kandydatów 
Kandydat w udostępnionym systemie przesyła portfolio 

zawierające CV, informację o dorobku i osiągnięciach oraz 

dokumentację prac i projektów artystycznych.  

Prezentacja prac medialnych i plastycznych przygotowana być 

powinna wyłącznie w formie elektronicznej jako zapis wideo do 

10 minut lub prezentacja zawierająca materiał wizualny 20 prac.  

Prace w formie obrazów statycznych: fotografii, klatek z filmów 

wideo i animowanych, rysunków, szkiców, wizualizacji 3D, 

tekstów i innych, powinny być przygotowane w dokumencie 

PDF. W dokumencie takim powinny być też zamieszczone: CV; 

jeżeli jest taka potrzeba inne informacje - linki prowadzące do 

filmów, materiałów audiowizualnych, audialnych czy stron www 

z inną formą dokumentacji.  

Linki do takich materiałów prowadzić powinny do otwartych 

serwisów internetowych typu Vimeo, YouTube, Soundcloud, 

itp., nie wymagających przez oglądającego zakładania w nich 

konta czy użycia hasła. 

Na podstawie przesłanych materiałów z kandydatem zostanie 

przeprowadzona rozmowa on-line przed komisją w podanym 

wcześniej terminie i kanale komunikacyjnym. 

 

Zadanie 2: Egzamin teoretyczny 

Część teoretyczna egzaminu polega na sprawdzeniu umiejętności 

kandydata w zakresie opisywania i interpretacji pojęć 

związanych z szeroką problematyką kultury w kontekście 

intermediów. Kandydat losowo otrzymuje po jednym z 

przygotowanych tematów w dwóch grupach: 1. artyści i zjawiska 

obecne w mediach, kulturze i sztuce. (Zestaw nazwisk twórców 

i zjawisk zostanie podany przed egzaminem na stronie wydziału), 

2. pojęcia z dziedziny mediów, intermediów, współczesnych 

technik i technologii w sztuce, zjawisk społecznych i 

kulturowych. Każdy z tematów wymaga omówienia i 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

 

Wydział Intermediów 

Kierunek intermedia 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 6 semestrów 



umieszczenia w kontekście. Zadanie to zostanie przeprowadzone 

w formie odpowiedzi ustnej, on-line zaraz po zakończeniu 

zadania 1., czyli po przeglądzie i ocenie prac. 

ETAP II 

Egzamin praktyczny 

(online) 

a) egzamin kierunkowy: 
przekształcenie danych elektronicznych w zakresie: 

collage, retusz, montaż, opracowywanie danych tekstowych i 

wizualnych. Wymagana znajomość programu do edycji 

zdjęć, edytora tekstu (platforma Windows, Linux lub Mac 

OSX). Kandydat pracuje na własnym sprzęcie. 

b) test kompetencyjny: Odręczna wizualizacja zadanego 

tematu.  

c) rejestracja wideo: wybór motywów, kadrowanie. Kandydat 

posługuje się własną kamerą wideo lub aparatem cyfrowym z 

możliwością rejestracji wideo. Wymagana podstawowa 

znajomość technik edycji obrazu ruchomego. 

 

Po wykonaniu w określonym terminie zadań, kandydat 

przekazuje zapisane w formie plików cyfrowych rezultaty   

wskazaną przez organizatora egzaminów drogą. 

 

Sprzęt, materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu 

praktycznego:  

Komputer z dostępem do Internetu. Oprogramowanie 

umożliwiające edycję materiału fotograficznego i wideo. 

Oprogramowanie do edycji tekstu. Kamera wideo lub aparat 

fotograficzny z możliwością rejestracji wideo. Przybory 

rysunkowe (szkicownik, ołówki, flamastry). 

PUNKTACJA 

ETAP I  

Przegląd i ocena prac 

oraz egzamin 

teoretyczny 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Zadanie 1: Przegląd i ocena prac kandydatów – 20 pkt. 

Zadanie 2: Egzamin teoretyczny – 20 pkt. 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 25 punktów. 

ETAP II 

Egzamin praktyczny 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów: 

 przekształcanie danych elektronicznych: maksymalnie 

20 punktów, 

 rejestracja wideo: maksymalnie 20 punktów, 

 test kompetencyjny: maksymalnie 20 punktów. 

Warunkiem zaliczenia II etapu jest uzyskanie przez kandydata 

minimum 45 punktów. 

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu i wszystkie zadania egzaminu praktycznego. 

Łącznie za etapy I-II kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek intermedia jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 70 punktów. 



W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny 

wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje 

liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej ilości 

punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna, 

przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przedmiot kierunkowy 

– przekształcanie danych elektronicznych.  



Załącznik nr 16 

do uchwały nr …/2020 Senatu ASP 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

Podstawa przyjęcia 

na studia 

Na studia stacjonarne drugiego stopnia mogą zdawać osoby 

posiadające co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego 

stopnia w kierunku nawiązującym do programu realizowanego 

na kierunku intermedia (sztuki piękne, wizualne, projektowe, 

konserwacja dzieł sztuki, nauki o sztuce, kulturze 

i społeczeństwie, teoria sztuki, muzyka, architektura, 

informatyka, itp.), które mogą udokumentować dorobek, wiedzę 

i elementarne doświadczenie artystyczne w takim zakresie.  

EGZAMIN WSTĘPNY 

ZADANIE I  

Ocena portfolio 

i CV kandydata 

(online) 

Ocenie podlega dorobek oraz jakość i inwencja w jego 

prezentacji.  

Kandydat w udostępnionym systemie przesyła portfolio 

zawierające CV, informację o dorobku i osiągnięciach oraz 

dokumentację prac i projektów artystycznych.  

Prezentacja prac medialnych i plastycznych przygotowana być 

powinna wyłącznie w formie elektronicznej jako zapis wideo do 

10 minut lub prezentacja zawierająca materiał wizualny 20 prac.  

Prace w formie obrazów statycznych: fotografii, klatek z filmów 

wideo i animowanych, rysunków, szkiców, wizualizacji 3D, 

tekstów i innych, powinny być przygotowane w dokumencie 

PDF. W dokumencie takim powinny być też zamieszczone: CV; 

jeżeli jest taka potrzeba inne informacje - linki prowadzące do 

filmów, materiałów audiowizualnych, audialnych czy stron www 

z inną formą dokumentacji.  

Linki do takich materiałów prowadzić powinny do otwartych 

serwisów internetowych typu Vimeo, YouTube, Soundcloud, 

itp., nie wymagających przez oglądającego zakładania w nich 

konta czy użycia hasła. 

Przesłane materiały zostaną poddane ocenie przez komisję 

rekrutacyjną. 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

 

Wydział Intermediów 

Kierunek intermedia 

Poziom i forma studiów studia drugiego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 5 semestrów 



ZADANIE II 

Rozmowa 

kwalifikacyjna 

(online) 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza umiejętności kandydata 

w zakresie interpretacji problematyki intermediów 

w kontekście otoczenia, dotyczy osobistych zainteresowań 

i indywidualnych propozycji programu studiów, wyboru 

kierunku poszukiwań i problematyki. Podstawą rozmowy jest 

analiza portfolio przedstawionego przez kandydata. 

Rozmowa zostanie przeprowadzona on-line w podanym 

wcześniej terminie i kanale komunikacyjnym. 

ZADANIE III 

Praktyczny sprawdzian 

wiedzy i umiejętności 

kandydata 

(online) 

Zadanie opracowania projektu lub scenariusza na zadany temat. 

Temat, wymogi formalne i techniczne zadania przedstawiane 

zostaną kandydatom przed egzaminem, w terminie 

umożliwiającym jego samodzielne opracowanie i przedstawienie 

wyników w trakcie egzaminu. Rezultat zadania jest oceniany pod 

kątem tych aspektów pracy, które świadczą o wiedzy ogólnej, 

znajomości problematyki artystycznej, zakresie zainteresowań, 

umiejętności organizowania własnej pracy, samodzielności w 

artykułowaniu sądów, podejmowaniu decyzji i kreatywności. 

PUNKTACJA 

ZADANIE I  

Ocena portfolio i CV kandydata 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

ZADANIE II 

Rozmowa kwalifikacyjna 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

ZADANIE III 

Praktyczny sprawdzian wiedzy 

i umiejętności kandydata 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Ocenie podlegają trzy zadania egzaminu, za które łącznie kandydat może otrzymać 

maksymalnie 150 punktów. 
Egzamin wstępny na kierunek intermedia jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 90 punktów. 

 

 


