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Uchwała nr 1/2021 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

 
 w sprawie limitu przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się na studia na danym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  Krakowie w roku 

akademickim 2021/2022 

 

 

Działając na podstawie art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 66 ust. 7 Statutu Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) oraz uchwały nr 30/2020 Senatu 

ASP z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia 

magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 osób, 

którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania 

efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1 

Senat ASP ustala limity przyjęć na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz 

studia drugiego stopnia prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów w roku 

akademickim 2021/2022 dla osób, którym potwierdzono efekty uczenia się stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1  

do uchwały nr …/2021 Senatu ASP 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

Wydział/Kierunek 

Limit przyjęć  

w roku 

akademickim 

2021/2022 

WYDZIAŁ MALARSTWA   

Malarstwo - jednolite studia magisterskie 2 

Scenografia - jednolite studia magisterskie 1 

Edukacja artystyczna - studia I stopnia 1 

Edukacja artystyczna - studia II stopnia 1 

WYDZIAŁ RZEŹBY   

Rzeźba - jednolite studia magisterskie 2 

WYDZIAŁ GRAFIKI   

Grafika - jednolite studia magisterskie 3 

WYDZIAŁ FORM PRZEMYSŁOWYCH   

Wzornictwo - studia I stopnia 3 

Wzornictwo - studia II stopnia 2 

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI   

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - jednolite studia magisterskie 2 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ   

Architektura wnętrz - studia I stopnia 3 

Architektura wnętrz -studia II stopnia 3 

WYDZIAŁ INTERMEDIÓW   

Intermedia - studia I stopnia, 2 

Intermedia - studia II stopnia 1 

RAZEM 26 

  

 


