
Załącznik nr 7 

do protokołu z posiedzenia Senatu ASP 17.03.2021 

 

SD-5121-1/2021  

 

Uchwała nr 19/2021 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 17 marca 2021 r.  

  

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na 6-semestralne kształcenie 

w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w roku akademickim 2021/2022  

   

   

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z pózn. zm.) oraz § 83 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP), Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie uchwala warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie, zwanej dalej „szkołą doktorską”, działającej w dyscyplinie sztuki plastyczne 

i konserwacja dzieł sztuki w roku akademickim 2021/2022.  

§ 1 

1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, 

magistra inżyniera, magistra sztuki albo równorzędny, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.   

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć artystycznych 

lub naukowych, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba będąca absolwentem 

studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów 

magisterskich, posiadająca kwalifikacje pozwalające na przygotowanie rozprawy 

doktorskiej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.   

3. Przez osiągnięcia, o których mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności samodzielny, 

udokumentowany dorobek artystyczny pozytywnie oceniony przez co najmniej jednego 

nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora w dziedzinie sztuki o specjalizacji 

w zakresie zbieżnym z dorobkiem artystycznym kandydata. Ocena dorobku kandydata 

wymagana jest na piśmie.   

4. Do szkoły doktorskiej, poza procedurą rekrutacyjną może być przyjęty laureat 

diamentowego grantu.  

5. Do szkoły doktorskiej, poza procedurą rekrutacyjną, może być przyjęty uczestnik programu 

„doktorat wdrożeniowy”.  

6. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone 

przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwaną dalej „ASP”.   

7. Ustalone niniejszą uchwałą Senatu ASP zasady rekrutacji dotyczą również cudzoziemców.   

§ 2 



Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 wynosi 6 osób.  

§ 3 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Komisję rekrutacyjną.  

2. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzi pięć osób:   

1) trzech specjalistów, reprezentujących sztuki piękne, sztuki projektowe oraz 

konserwację dzieł sztuki, wyłanianych przez Radę Szkoły Doktorskiej; 

2) jeden naukowiec o kompetencjach teoretycznych wyłoniony przez Radę Szkoły 

Doktorskiej; 

3) jeden przedstawiciel studentów Szkoły Doktorskiej, desygnowany przez Samorząd 

Doktorantów.   

3. Komisję rekrutacyjną powołuje Rektor na wniosek Dyrektora szkoły doktorskiej wskazując 

jednocześnie jej przewodniczącego zastępcę oraz sekretarza komisji. Osoby powołane 

pisemnie potwierdzają gotowość przyjęcia obowiązków.   

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji rekrutacyjnej 

bezpośredni udział w jej pracach Rektor odwołuje go i powołuje nowego członka 

z zachowaniem zasad określonych w ustępie 2.  

5. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej.  

6. Członek Komisji informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o wszelkich 

okolicznościach, które mogą wpływać na jego bezstronność w ocenie danego kandydata 

do szkoły doktorskiej. W takiej sytuacji członek komisji nie bierze udziału w rozmowie 

kwalifikacyjnej i ocenie kandydata.  

7. Skład Komisji rekrutacyjnej szkoły doktorskiej zostaje podany do publicznej wiadomości 

przez Rektora przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.  

§ 4 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej przeprowadza się w trybie konkursu.    

2. W przypadku kandydatów, będących cudzoziemcami, postępowanie rekrutacyjne do 

szkoły doktorskiej może odbywać się w języku angielskim. 

3. Kandydat do szkoły doktorskiej przesyła na wskazany w §10 adres teleinformatyczny 

Uczelni określone w § 5 dokumenty i prezentację w postaci skanów oraz plików PDF, 

zawierającą portfolio prac własnych i dorobek artystyczny. Prezentacja będzie 

przedstawiona przez kandydata w trakcie około 10-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Komisja rekrutacyjna:   

1) przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną punktowaną od 0 do 9 pkt;   

2) weryfikuje na podstawie nadesłanej dokumentacji:   

a) problematykę i zakres projektu badawczego – punktowaną od 0 do 8 pkt,   

b) zawartość portfolio – punktowane od 0 do 7 pkt,   

c) poziom dorobku artystycznego, projektowego lub konserwatorskiego i aktywności 

twórczej – punktowany od 0 do 6 pkt;   



5. Suma uzyskanych punktów, o których mowa w ust. 3, stanowi wynik postępowania 

rekrutacyjnego.   

6. W przypadku tej samej liczby uzyskanych przez kandydatów punktów o kolejności na liście 

rankingowej decyduje punktacja za problematykę i zakres projektu artystyczno-

badawczego, a w dalszej kolejności punktacja za portfolio.   

7. Postępowanie rekrutacyjne jest oceniane do 30 punktów. Wynik pozytywny to minimum 

15 punktów.   

8. Listę przyjętych ustala komisja rekrutacyjna.   

9. Zasady i kryteria, o jakich mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej ASP. 

   

§ 5 

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej w ASP składają następujące dokumenty:   

1) podanie (załącznik nr 1 do uchwały);   

2) życiorys w postaci pliku PDF;   

3) opis problematyki i zakresu projektu artystyczno-badawczego (konspekt, założenia, 

kierunek badań, itp.) w postaci pliku PDF;   

4) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych lub 

potwierdzenie kwalifikacji na poziomie PRK 8 (w postaci skanu w formacie PDF), przy 

czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są 

potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, z poświadczeniem 

poziomu znajomości tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. 

Wykaz honorowanych certyfikatów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

W przypadku dyplomów uzyskanych poza granicami Polski niezbędne jest opatrzenie 

ich w apostille lub zalegalizowanie w kraju wydania. Apostille obowiązuje w przypadku 

dokumentów wydanych w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 

października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) w formie osobnego 

dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego 

(zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej) na język polski, natomiast legalizacja – 

potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w państwie innym niż Polska. 

Legalizacji dokonuje się w państwie, które wydało dokument a nie przyjęło konwencji 

haskiej, o której mowa powyżej. W tym celu należy zgłosić się do instytucji, która 

w państwie tym odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za 

granicą. 

5) portfolio rozumiane jako ilustrowany wykaz osiągnięć artystycznych i naukowych, 

w tym projektowych, plastycznych i konserwatorskich, w postaci pliku PDF. 

W przypadku treści niekompatybilnych z formatem PDF (np. filmowych, 

interaktywnych lub dźwiękowych), kandydat zapewnia możliwość odtworzenia ich 

z adresów sieciowych tak, aby Komisja do zapoznania się z nimi nie potrzebowała 

specjalistycznego oprogramowania. 



6) osiągnięciami, o których mowa powyżej są w szczególności:  

a) udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne 

i konserwacja dzieł sztuki;  

b) udział w wystawach lub działaniach artystycznych, projektowych lub 

konserwatorskich, zbiorowych i indywidualnych, z podaniem miejsc i sposobów 

upowszechniania;  

c) udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych, 

rezydencjach, zagranicznych i krajowych;   

d) praca przy projektach i wdrożeniach z zakresu dizajnu, architektury, architektury 

wnętrz, konserwacji obiektów i zabytków, produkcji artystycznych, 

multimedialnych i filmowych. 

7) suplement do dyplomu lub uwierzytelniony przez dyplomującą kandydata uczelnię 

opis studiów lub uwierzytelniony odpis z indeksu w postaci pliku PDF (skan).  

8) klauzula informacyjna (załącznik nr 3 do uchwały); 

9) oświadczenie kandydata do szkoły doktorskiej w postaci pliku PDF (załącznik nr 4 do 

uchwały). 

§ 6 

1. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół klasyfikacyjny ustalając ranking kandydatów 

zgodnie z kolejnością zdobytych punktów począwszy od najwyższej.   

2. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna sporządza listy:   

1) osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej;   

2) osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej z powodu przekroczenia 

limitu miejsc;   

3) osób, które nie uzyskały wyniku pozytywnego, o którym mowa w § 4 ust. 6.    

3. Protokół i listy wskazane w ust. 2 podpisują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej 

biorący udział w danej czynności postępowania.    

4. Protokół i listy wskazane w ust. 2 są publikowane na stronie internetowej ASP oraz 

wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie ASP.   

§ 7 

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły doktorskiej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

pkt 1, jest zobowiązany do złożenia na piśmie oświadczeń, że:    

1) szkoła doktorska prowadzona przez ASP jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie 

się kształcił;    

2) nie posiada stopnia doktora oraz że w przypadku zatajenia informacji o posiadanym 

stopniu doktora zobowiązuje się do zwrotu bezpodstawnie pobranego stypendium 

doktoranckiego;    

3) nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, 

z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie 2 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce.  



2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od dnia opublikowania 

list, o których mowa w § 6 ust. 2.    

3. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, 

postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone.   

 

§ 8 

1. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje na podstawie list, o których mowa w § 6 ust. 2, 

spośród kandydatów którzy dopełnili obowiązku, o którym mowa w § 7.   

2. Po zakończeniu naboru przewodniczący komisji przedkłada Dyrektorowi szkoły doktorskiej 

protokół z postępowania rekrutacyjnego, zawierający listę kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. Na podstawie protokołu Dyrektor szkoły doktorskiej, działający 

z upoważnienia Rektora, zatwierdza listę kandydatów przyjętych do szkoły oraz wydaje 

decyzje w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej.   

3. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.  

 

§ 9 

1. Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej przysługuje kandydatowi wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy.      

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć do Rektora w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania decyzji.  

3. Decyzja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.   

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.    

 

§ 10 

1. Dokumenty wymienione w § 5 kandydaci przesyłają na adres ssd@asp.krakow.pl 

w terminie od 1 do 6 września 2021 r. do godziny 15.00.  

2. Do dnia zakończenia składania dokumentów kandydaci będący osobami 

niepełnosprawnymi powinni także przesłać skan orzeczenia o rodzaju i stopniu 

niepełnosprawności. ASP w miarę możliwości technicznych i lokalowych uwzględni 

szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.   

3. Kandydat, który nie złożył dokumentów i wymaganej dokumentacji w terminie rejestracji, 

nie będzie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.    

4. Rekrutacja do szkoły doktorskiej w roku 2021/2022 zostanie przeprowadzona w dniach od 

13  do 15 września 2021 roku, o ile nie wystąpią przyczyny niezależne uniemożliwiające 

przeprowadzenie rekrutacji we wskazanym terminie. W przypadku wystąpienia przyczyn 

uzasadniających zmianę terminu rekrutacji, upoważnia się Rektora do ustalenia 

odmiennych terminów rekrutacji.  



5. Ogłoszenie list, o których mowa w § 6 ust. 2, nastąpi nie wcześniej niż 20 września 2021.   

6. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej zobowiązani 

są do złożenia oryginałów dokumentów wymienionych w § 5 w Biurze Szkoły Doktorskiej 

i Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie. Portfolio należy dostarczyć w postaci pliku PDF 

zapisanego na nośniku USB. 

7. Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją rekrutacyjną może odbywać się zdalnie.  

8. Kandydaci we własnym zakresie zapewniają sobie odpowiedni sprzęt oraz dostęp do 

Internetu na potrzeby czynności związanych z całym procesem rekrutacyjnym.  

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych ustawą, statutem lub niniejszą uchwałą rozstrzyga Rektor.   

   

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

   

  

 

  



Załącznik nr 1 

 do uchwały nr …/2021  

Senatu ASP w Krakowie z dnia … marca 2021 r. 

 

 

                                                                 

 

AKADEMIA  SZTUK  PIĘKNYCH  IM. JANA  MATEJKI  W  KRAKOWIE 

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 

 

P O D A N I E 

                              

Proszę o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej 

  

 

 

I. KANDYDAT 

 

1. Nazwisko: ..................................................................... Imiona: ...........................................................  

 

2. Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................................... 

 

3. Imię ojca: ....................................................... Imię matki: …………………………………………… 

     

4. Adres stałego zamieszkania: kod pocztowy _ _ - _ _ _  miejscowość: ................................................ 

 

ulica: ......................................................................................................  nr: ............................................  

 

 

5. Adres do korespondencji: kod pocztowy _ _ - _ _ _  miejscowość: ...................................................... 

 

ulica: ....................................................................................................... nr: ...........................................  

 

tel. kontaktowy: ................................................... e-mail: ......................................................................... 

 

6. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny dokument stwierdzający uprawnienia, 

w  zgodzie z Uchwałą rekrutacyjną §5 pkt.5 (uczelnia, rok ukończenia)  

.................................................................................................................................................................. 

 

 

Data wpływu  ……………………. 

 

Nr ………………………… 



...................................................................................................................................................................

. 

7. Seria i numer dowodu osobistego                                                 

8. PESEL                                                                              
 

9. Cudzoziemcy: seria i nr paszportu, obywatelstwo ................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.     

 

 

 

...........................................     dnia ....................................... r.   ............................................................... 

            (miejscowość)                                                                                                                         (podpis kandydata) 

 

 

  



II. ZAŁĄCZNIKI  

  

1. Życiorys w postaci pliku PDF 

2. Portfolio rozumiane jako ilustrowany wykaz osiągnięć artystycznych i naukowych, w tym 

projektowych, plastycznych i konserwatorskich, w postaci pliku PDF. Osiągnięciami, o których 

mowa powyżej są w szczególności:  

a. udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki;  

b. udział w wystawach lub działaniach artystycznych, projektowych lub konserwatorskich, 

zbiorowych i indywidualnych, z podaniem miejsc i sposobów upowszechniania;  

c. udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych, 

rezydencjach, zagranicznych i krajowych;   

d. praca przy projektach i wdrożeniach z zakresu dizajnu, architektury, architektury wnętrz, 

konserwacji obiektów i zabytków, produkcji artystycznych, multimedialnych i filmowych. 

3. Opis problematyki i zakresu projektu artystyczno-badawczego (konspekt, założenia, kierunek badań) 

w postaci pliku PDF 

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzenie kwalifikacji 

na poziomie  PRK 8 (w postaci skanu w formacie PDF), przy czym efekty uczenia się w zakresie 

znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia 

studiów, z poświadczeniem poziomu znajomości tego języka na poziomie biegłości językowej co 

najmniej B2; 

6.Suplement do dyplomu lub uwierzytelniony przez dyplomującą kandydata uczelnię opis studiów lub 

uwierzytelniony odpis z indeksu postaci pliku PDF (skan) 

7. Klauzula informacyjna w formie dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym 

8. Oświadczenie kandydata do szkoły doktorskiej w postaci pliku PDF  

9. Orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności  /tak, nie */ 

 

 

* 

właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ……………………………………………………… 

                                                                                                                                                   data i podpis kandydata 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 do uchwały nr …/2021  

Senatu ASP w Krakowie z dnia … marca 2021 r. 

 

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego 

1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji 

Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.  

2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej 

biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, 

teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, 

nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:  

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe 

(ALTE) – poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności: 

 a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in 

English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage – co najmniej Pass, Business English 

Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),  

b) Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 

(C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), 

poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et 

Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme 

de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2),  

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-

Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 

(Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 

(Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses 

Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS),  

d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua 

Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano 

Commerciale CIC A (C1),  

e) Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español Nivel B2 

(Intermedio), El Diploma de Español Nivel C1, El Diploma de Español Nivel C2 (Superior), 

 f) Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Português 

Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) 

(C2), 

 g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) – Profiel Professionele 

Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel 

Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education 

(PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language 

Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II 

(NT2-II) (B2),  

h) Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1), 

 i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/Certificate of 

Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie 

zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1);  



2) certyfikaty następujących instytucji: 

a) Educational Testing Service (ETS) – w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) – co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) 

uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) – co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co 

najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken 

English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 700 pkt; 

Test de Français International (TFI) – co najmniej 605 pkt, 

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),  

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute – w 

szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) – First Class Pass at 

Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for 

Speakers of Other Languages (IESOL) – poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom 

„Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) 

Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, 

writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL 

International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test 

(SET) for Business – Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom 

„Mastery”; English for Business Communications (EBC) – Level 2, Level 3; English for Office Skills 

(EOS) – Level 2,  

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments – w szczególności certyfikaty: 

London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests 

of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, 

Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),  

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry 

Examinations Board – w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry 

Examinations (LCCI) – English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for 

Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – Foundation 

Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry 

Examinations (LCCI) – English for Tourism Level 2 – poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with 

Distinction”, 

 f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia – w szczególności 

certyfikaty: International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt,  

g) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) – w szczególności certyfikaty: Diplôme de 

Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires 

B2, Diplôme de Français des Daffaires 2ème degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français 

Professionnel (DFP) Affaires C1,  

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren 

(CDC) – w szczególności certyfikat Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),  

i) Kultusministerkonferenz (KMK) – w szczególności certyfikat Deutsches Sprachdiplom II der 

Kultusministerkonferenz der Länder – KMK (B2/C1),  

j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) – 

w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) 



– B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch 

(C2),  

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 

l) Società Dante Alighieri – w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,  

m) Università degli Studi Roma Tre – w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),  

n) Università per Stranieri di Siena – w szczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come 

Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, 

Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2,  

o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina,  

p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, 

q) Univerzita Karlova v Praze,  

r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca – centrum pre 

slovenčinu ako cudzí jazyk,  

s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d'alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej 

prípravy zahraničných študentov, 

t) Rada Koordynacyjna do spraw Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego;  

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in 

English – advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes – advantage, Certificate in 

English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 

Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch 

Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch 

C1; Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiore 

d'Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкий язык B2.  

3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) – poziom HSK 

(Advance).  

4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency 

Certificate – poziom 1 (Advance). 

5. Dyplomy ukończenia:  

1) studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej;  

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych; 

3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.  

6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia 

lub tytułu w zakresie sztuki – uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie. 

7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych za granicą lub 

w Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był 

wyłącznie język obcy. 

8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje się język 

wykładowy.  

9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).  

10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).  

11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:  

1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;  



2) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy 

Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu 

Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;  

3) Ministerstwie Obrony Narodowej – poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001. 

12. Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do 

pracy na wysokim stanowisku państwowym.  

13. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

  



Załącznik nr 3 

 do uchwały nr …/2021  

Senatu ASP w Krakowie z dnia … marca 2021 r. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, 
iż: 

1)  Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem: iod@asp.krakow.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w celu realizacji oraz dokumentacji procesu 
kształcenia w szkole doktorskiej, dla celów postępowania administracyjnego w czasie 
kształcenia, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, 
archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej. 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e, f Rozporządzenia ogólnego, tj. w celu gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w sytuacjach gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 

a) otrzymywania  oferty edukacyjnej i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności 
uczelni, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

- na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia ogólnego; 

b) informowania drogą pocztową, e-mail lub telefonicznie o wszelkich decyzjach  
z zakresu przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej oraz dotyczących stypendium 
doktoranckiego 

c) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania 
o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu  

d) w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych postępowań spornych, postępowań 
przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań w celu dochodzenia oraz 
obrony przed roszczeniami 

e) w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursach, konferencjach i innych  
wydarzeniach organizowanych w Uczelni, a także działalnością promocyjną i reklamową 
Administratora 



- tj. w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit 
f Rozporządzenia ogólnego. 

f) prowadzenia monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa 
na terenie naszej Uczelni, ochrony mienia oraz w przypadku niektórych pomieszczeń i 
ich bezpośredniej okolicy (np. serwerownie) w celu zachowania tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić Uczelnię na szkodę. 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich 
zostały zebrane - bez podania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych 
celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania 

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy 
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody 

c) przenoszenia danych 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. 

7) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT 
i podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem. 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

9) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada 
Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać 
e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora 
lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora. 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, jednak dane osobowe 
znajdujące się w teczce akt osobowych doktoranta będą przechowywane przez okres 50 
lat od daty ukończenia kształcenie w szkole doktorskiej lub daty uprawomocnienia 
decyzji o skreśleniu z listy doktorantów. 

b) w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie oferty edukacyjnej i zawodowej oraz 
informacji o bieżącej działalności uczelni, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej – do momentu wycofania zgody. 

11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  



12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
w formie profilowania.  

13) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w celu otrzymywania  oferty edukacyjnej i 
zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności uczelni, w tym z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej 

 Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w celu otrzymywania  oferty edukacyjnej i 
zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności uczelni, w tym z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie  mojego wizerunku -  utrwalonego w czasie trwania kształcenia w 
szkole doktorskiej w postaci zdjęć lub materiałów audiowizualnych podczas zajęć, 
konkursów, konferencji, wydarzeń lub  uroczystości organizowanych przez Akademię, 
publikowanych na stronie internetowej ASP lub w social mediach na profilach 
administrowanych przez ASP, na polach eksploatacji obejmujących: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych, 

c) rozpowszechnianie wizerunku – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Uczelni. 

Oświadczenie moje ważne jest do momentu wycofania zgody, jednakże wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

 Nie wyrażam zgody na wykorzystanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie  mojego wizerunku w sposób wskazany powyżej. 

 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis  



Załącznik nr 4 

 do uchwały nr …/2021  

Senatu ASP w Krakowie z dnia … marca 2021 r. 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia……………………….. 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

 

1) Oświadczam, że jestem/nie jestem* absolwentem studiów doktoranckich/szkoły 

doktorskiej 

……………………………………………………………………………………… 

(nazwa studiów doktoranckich, uczelni oraz zakres lat kształcenia) 

 

2) Oświadczam, że jestem/nie jestem* zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub 

pracownik naukowy z zastrzeżeniem okoliczności, o których  mowa w art. 209 ust. 10 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

 

 

..………………………….. 

Podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


