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UCHWAŁA nr 25/2013 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
z dnia 28 maja 2013 roku 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku 
akademickim 2014/2015 oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na 

prowadzone formy studiów dla poszczególnych kierunków studiów 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 169 ust. 2, 4, 5, 8 – 10, 
12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 punkt d Statutu ASP, 
Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej 
dalej ASP) ustala niniejszym warunki i tryb rekrutacji, w tym limity 
przyjęć, oraz zakres egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie, 
studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzone na 
poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2014/2015: 

 
 

§ 1 
 

1. Podstawę przyjęcia na jednolite studia magisterskie lub studia 
pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego 
kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do 
ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. 

 
2. W trybie rekrutacji kandydat przedstawia prace świadczące 

o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do 
podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzanych w trybie 
egzaminu maturalnego, musi uzyskać pozytywny wynik za wszystkie 
oceniane przedmioty/zadania egzaminu praktycznego obowiązującego 
na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów oraz zostaje 
sklasyfikowany z wiedzy kierunkowej. 

 
§ 2 

 
1. Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów zawiera 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO obowiązujący 
w roku 2014 kandydatów na I rok studiów w ASP w roku akademickim 
2014/2015 wraz z załącznikami określającymi warunki i tryb rekrutacji na 
poszczególne kierunki, poziomy kształcenia i formy studiów, stanowiący 
integralną część niniejszej uchwały, zwany dalej Regulaminem. 

 
2. Ustalone postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również kandydatów, 

których egzamin maturalny jest przeprowadzony w ramach programu 
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Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB 
(International Baccalaureate). 

 
3. Ustalone postępowanie rekrutacyjne obowiązuje obywateli polskich 

i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za 
granicą.  

4. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia, określone w odrębnych 
uchwałach Senatu ASP, dotyczą laureatów oraz finalistów Olimpiady 
Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki, laureatów III etapu 
Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego i laureata Międzynarodowego 
Biennale Architektury Wnętrz. 

§ 3 

Niniejsza uchwała rekrutacyjna Senatu ustala równocześnie zakres i tryb 
egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia prowadzone w ASP. 
 

§ 4 
 
1. Kierując się odpowiedzialnością za jakość kształcenia Senat 

określa w drodze niniejszej uchwały limity przyjęć na pierwszy rok 
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego 
i drugiego stopnia i ogłasza w REGULAMINIE POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO odrębnie dla kierunków studiów, poziomów 
kształcenia i form studiów oraz w załącznikach do Regulaminu. 

 
2. Senat ASP upoważnia Rektora do przyjęcia poza limitem przyjęć 

cudzoziemców, po spełnieniu wszystkich procedur rekrutacyjnych, 
w tym po zdaniu egzaminu wstępnego określonego dla kierunku, 
poziomu kształcenia i formy studiów. 

 
3. Poza limitem przyjęć będą przyjęci laureaci i finaliści konkursów, 

dla których ustalono zasady przyjmowania na studia w odrębnych 
uchwałach Senatu ASP i w Regulaminie, po dopełnieniu 
obowiązujących ich procedur rekrutacyjnych. 

 
4. Rektor może podnieść limit przyjęć na jednolite studia 

magisterskie i studia pierwszego stopnia w ASP maksymalnie 
o 20% ogółu studentów I roku tych studiów przyjmując 
kandydatów o których mowa w art. 2 i 3 oraz kandydatów, których 
odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych 
zostaną uwzględnione przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjnej. 

 



 3 

5. Rektor może podnieść limit przyjęć na studia drugiego stopnia 
maksymalnie o 25% ogółu studentów I roku tych studiów w ASP 
przyjmując cudzoziemców i kandydatów, których odwołania zostaną 
uwzględnione, a także przyjmując podania absolwentów studiów 
pierwszego stopnia w ASP w Krakowie, którzy nie zostali przyjęci 
w limicie na podstawie rankingu wyników. 

6. Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikających 
z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji 
w zakresie: zmian limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą, 
zawieszenia naboru na kierunek, poziom lub formę studiów 
w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie 
gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego, 
a także wszelkich innych zmian wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa. 

 
REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
obowiązujący w roku 2014 kandydatów na I rok studiów  

w ASP w roku akademickim 2014/2015 wraz z załącznikami 
określającymi warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki, 
poziomy kształcenia i formy studiów (załączniki od nr 1A do nr 10). 

 
Regulamin ustala punktację egzaminu wstępnego, zasady oceny przedmiotów i zadań 
kierunkowych, minimum punktów określających pozytywnie oceniony etap i zdany 
egzamin, limity przyjęć na studia i uprawnienia przyjęcia kandydatów poza limitem 
oraz terminy egzaminów wstępnych. Załącznik nr 10 podaje dodatkowe przepisy 
obowiązujące cudzoziemców. 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki 
rekrutacji ustalone przez ASP oraz ma: 
1/ świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na jednolite 
studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia, 
2/ tytuł magistra, licencjata lub równorzędny tego samego kierunku lub 
kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie 
i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez ASP – w przypadku ubiegania się 
o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

2. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy: 
2.1. przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia 
i formy studiów egzaminu wstępnego/postępowania kwalifikacyjnego, 
2.2. uzyskali odpowiednią liczbę punktów za obowiązujące 
przedmioty/zadania egzaminu wstępnego, 
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2.3. w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście 
rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na kierunek, poziom kształcenia i formę 
studiów: a) przy równej liczbie punktów uzyskanych za 3-etapowy 
egzamin wyższą lokatę (miejsce na liście rankingowej wyników) zajmuje 
kandydat wyżej oceniony w etapie II; b) przy równej liczbie punktów za 
etap II wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony za 
zadanie/przedmiot kierunkowy wskazany we właściwym załączniku 
dotyczącym egzaminu na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie 
studiów; c) przy równej liczbie punktów uzyskanych za 2-etapowy 
egzamin wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony w etapie I, 
w dalszej kolejności wyżej oceniony za przedmiot kierunkowy, d) przy 
równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów zdających 
egzamin jednoetapowy złożony z wielu obowiązujących ich zadań – 
zadanie punktowane priorytetowo określone we właściwym załączniku 
do niniejszej uchwały stanowi o wyższej lokacie zdającego. 
 
3. Rekrutacja na studia na podstawie uznania innych osiągnięć 
kandydatów: 
3.1. Wszystkie kierunki prowadzone w ASP zwalniają z obowiązującego 
egzaminu teoretycznego na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego 
stopnia laureatów oraz finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, 
Sekcja Plastyki, którzy tytuł do zwolnienia z części egzaminu uzyskali w latach 
obowiązywania właściwej uchwały senatu uczelni. Zgodnie z uchwałą nr 
28/2012 Senatu ASP 24 kwietnia 2012 roku obowiązującą w latach 2013-2015 
osoby te otrzymują najwyższą ustaloną punktację za III etap/odpowiadające 
etapowi zadanie lub/i za obowiązującą rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów 
legitymujących się zaświadczeniem Komitetu Głównego Olimpiady, o której 
wyżej, obowiązuje wymagany przez Wydział przegląd portfolio prac własnych 
oraz, jeśli dotyczy, egzamin praktyczny.  
3.2. ASP zwalnia z egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie lub 
studia stacjonarne pierwszego stopnia laureatów III etapu Ogólnopolskiego 
Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie działające na podstawie delegacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Zgodnie z uchwałą nr 13/2013 z 23 kwietnia 2013 roku Senat ASP zapewni 
dwa miejsca laureatom Przeglądu jw. przeprowadzonego w roku 2014, o ile 
będą ubiegać się o przyjęcie na jeden z trzech kierunków dyscypliny: sztuki 
piękne – malarstwo, rzeźba lub grafika. Przy większej liczbie laureatów 
ubiegających się o przyjęcie na studia zostanie przyjęty kandydat znajdujący się 
na wyższej pozycji listy laureatów Przeglądu. 
3.3. Zgodnie z uchwałą nr 14/2013 z 23 kwietnia 2013 r. Senatu ASP Wydział 
Architektury Wnętrz zwalnia z egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia 
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laureata I nagrody Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz w okresie 
dwóch kolejnych rekrutacji tj. do roku przeprowadzenia następnego konkursu.  

 
4. Warunki i tryb rekrutacji osób niepełnosprawnych: 
4.1. Kandydat zdaje egzamin wstępny/przystępuje do postępowania 
kwalifikacyjnego obowiązującego ubiegających się o przyjęcie na wybrany 
kierunek, poziom kształcenia i formę studiów; 
4.2. do daty zakończenia rejestracji na studia kandydat powinien złożyć 
orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP postara się uwzględnić 
szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi. 
 

II. Egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie oraz studia 
pierwszego stopnia prowadzone jako studia stacjonarne 

1.A. Trzyetapowy konkursowy egzamin wstępny będzie obowiązywać 
kandydatów na następujące kierunki i formy studiów 
 
1.1. jednolite studia magisterskie (stacjonarne) 

w 10-semestralnym cyklu kształcenia kierunki: 
• malarstwo (Wydział Malarstwa), limit przyjęć 21 osób – załącznik nr 

1A  
• grafika (Wydział Grafiki), limit przyjęć 27 – zał. nr 5A 

 
w 12-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• konserwacja i restauracja dzieł sztuki dla dwóch specjalności  

tj. konserwacji i restauracji malarstwa oraz konserwacji i restauracji 
rzeźby (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), limit przyjęć 
20 osób – zał. nr 7 
 

1.2. studia pierwszego stopnia (stacjonarne) 
w 6-semestralnym cyklu kształcenia kierunki: 
• scenografia (Wydział Malarstwa), limit przyjęć 7 osób – zał. nr 2A 
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział 

Malarstwa), limit przyjęć 10 osób – zał. nr 3A 
• intermedia (Wydział Intermediów), limit przyjęć 14 – zał. nr 9A 

 
w 7-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• architektura wnętrz (Wydział Architektury Wnętrz), limit przyjęć 29 – 

zał. nr 6A 
 

1.3. Terminarz egzaminu: 
• Formy studiów i kierunki wymienione w ust. 1.1 i 1.2: 

– etap I w dniach 10 – 11 – 12 czerwca 2014  
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Kandydat będzie zawiadomiony o obowiązującej go dacie przeglądu.  
– etap II w dniach 16 – 17 – 18 czerwca 2014  
Kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje 
kolejne zadania egzaminu praktycznego. 
– etap III w dniach 24 – 25 – 26 czerwca 2014  
Kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu.  

 
1.4. Obowiązujący kandydatów tryb egzaminu wstępnego, w zależności od 
kierunku, obejmuje: 

 
etap I – przegląd i ocenę prac plastycznych, artystycznych i/lub 

projektowych: 
Kandydaci przedstawiają Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej powołanej 
dla kierunku i formy studiów samodzielnie wykonane prace świadczące 
o ich predyspozycjach i umiejętnościach oraz wiedzy kierunkowej 
i charakterze zainteresowań: prace rysunkowe, malarskie, fotografie, 
dokumentacje innych działań artystycznych i/lub prac projektowych, 
inicjatyw plastycznych.  
Kierunek intermedia ocenia dokumentację prac i projektów artystycznych 
kandydata, elektroniczną prezentację prac plastycznych i/lub medialnych 
(na dysku DVD i/lub CD, zapis video lub pokaz slajdów), reprodukcje 
fotograficzne 20 prac plastycznych oraz CV, informację o dorobku 
i osiągnięciach. 

 
etap II – egzamin praktyczny (kierunkowy): 

W zależności od wybranego kierunku studiów kandydat realizuje 
określone zadania rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie i projektowe oraz 
kompozycje i/lub ćwiczenia specjalistyczne. 
WKiRDS przeprowadza odmienny egzamin dla dwóch specjalności. 
Intermedia przeprowadzają egzamin kierunkowy (z umiejętności 
przekształcania danych elektronicznych w zakresie collage’u, retuszu, 
montażu, wyszukiwania i opracowywania danych, rejestracji video) oraz 
test kompetencyjny (z odręcznego rysunku). 
Scenografia ocenia: studium malarskie z natury, studium rysunkowe, 
kompozycję przestrzenną oraz zadania projektowe wraz z ich 
prezentacją. Edukacja artystyczna wymaga analizy formalnej dzieł. 
 

etap III – egzamin teoretyczny/rozmowa kwalifikacyjna: 
Sprawdza wiedzę kandydatów z zakresu wybranego kierunku studiów, 
podstawowe wiadomości z zakresu technologii, zagadnień 
projektowania, specyfiki zawodu, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury, 
jeśli dotyczy. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy przedstawianych 
w etapie I i wykonanych przez kandydata w etapie II prac, analizy dzieła 
na podstawie wylosowanej reprodukcji. 
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Intermedia wymagają umiejętności opisywania i interpretacji pojęć 
związanych z problematyką kultury w kontekście intermediów, 
znajomości współczesnych technologii w sztuce. 
Scenografia sprawdza wiedzę kandydatów z zakresu kultury materialnej, 
literatury kierunkowej, teatru i filmu oraz bieżących wydarzeń 
kulturalnych. 

 
1.5. Zasady konkursu, ocena i punktacja: 
Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego określonego dla kierunku 
i poziomu kształcenia postępując zgodnie z ustalonymi zasadami do 
zakończenia kwalifikacji lub do ich eliminacji w drodze konkursu po 
niezliczonym etapie/zadaniu: 

1/ Ocenie podlegają odpowiednio trzy etapy egzaminu. Zasady konkursu 
eliminują po każdym etapie kolejną grupę kandydatów, którzy nie uzyskali 
wymaganego w danym etapie minimum punktów. 
2/ Kandydat dopuszczony do etapu II jest zobowiązany do przystąpienia do 
wszystkich przedmiotów/zadań egzaminu praktycznego. Nieuzyskanie punktów 
za którąkolwiek część egzaminu praktycznego wyklucza kandydata z dalszego 
postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania za pozostałe zadania etapu 
II ilości punktów w liczbie równej lub wyższej niż wymagane minimum. 
3/ W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej ilości punktów 
w wyniku oceny trzech etapów – o pozycji kandydata na liście kwalifikacyjnej 
decyduje ilość punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W przypadku 
takiej samej ilości punktów za II etap Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
przyznaje wyższą lokatę kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za 
przedmiot kierunkowy. Przedmioty kierunkowe podano w załącznikach do 
niniejszej uchwały. 
4/ Maksymalna punktacja egzaminu to 150 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 90 punktów. Punktację poszczególnych zadań 
/przedmiotów określiły Wydziały w załącznikach. Suma uzyskanych za trzy 
etapy punktów stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na studia na 
liście klasyfikacyjnej. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w ramach 
limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej. 

1.B. Dwuetapowy konkursowy egzamin wstępny będzie obowiązywać 
kandydatów na : 
 
1.1. jednolite studia magisterskie (stacjonarne) 
w 10-semestralnym cyklu kształcenia na kierunek 

• rzeźba (Wydział Rzeźby) limit przyjęć 22 osoby (zał. nr 4)  
1.2. Terminarz egzaminu: 

– etap I w dniach 10 – 11 – 12 czerwca 2014  
Kandydat będzie zawiadomiony o obowiązującej go dacie przeglądu.  
– etap II w dniach 16 – 17 – 18 czerwca 2014  
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1.3. Obowiązujący kandydatów tryb egzaminu wstępnego obejmuje: 
 
etap I – egzamin praktyczny (kierunkowy) obejmuje:  
– studium rzeźbiarskie z natury, 
– rysunek z natury, 
– dwie kompozycje rzeźbiarskie na zadane tematy realizowane w technice 
modelowania w glinie i w technice kolażu. 

etap II – przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna: kandydat przedstawia 
samodzielnie wykonane prace świadczące o jego predyspozycjach 
i umiejętnościach oraz wiedzy kierunkowej i charakterze zainteresowań. 

1.4. Zasady konkursu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu. Zasady konkursu eliminują po 
pierwszym etapie grupę kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganego w etapie 
minimum punktów. 
2/ Kandydat dopuszczony do etapu II jest zobowiązany do uzyskania minimum 
punktów.  
3/ W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej ilości punktów 
w wyniku oceny dwóch etapów – o pozycji kandydata na liście kwalifikacyjnej 
decyduje ilość punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W przypadku 
takiej samej ilości punktów za I etap Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
przyznaje wyższą lokatę kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za 
przedmiot kierunkowy (studium rzeźbiarskie z natury). 
4/ Maksymalna punktacja egzaminu to 150 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 90 punktów. Punktację poszczególnych zadań 
/przedmiotów Wydział określił w załączniku. Suma uzyskanych za dwa etapy 
punktów stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na studia na liście 
klasyfikacyjnej. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w ramach limitu 
przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej. 

2. Wielozadaniowy, jednoetapowy egzamin wstępny będzie obowiązywać na  
 
2.1. studia pierwszego stopnia (stacjonarne) 

w 7-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• wzornictwo (Wydział Form Przemysłowych), limit przyjęć 24 osoby – 

zał. nr 8A 
 
2.2. Termin egzaminu: w dniach wyznaczonych między 10 a 28 czerwca 2014. 
 
2.3. Obowiązujący kandydatów egzamin wstępny obejmuje trzy zadania:  

– zadanie I: egzamin praktyczny składa się z zadania rysunkowego  
i konstrukcyjnego, których celem jest sprawdzenie zdolności 
plastycznych, technicznych i manualnych kandydata; 
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– zadanie II: przegląd teczki prac rysunkowych i malarskich oraz 
dokumentacji innych prac plastycznych i projektowych świadczących 
o zainteresowaniu kierunkiem studiów (portfolio kandydata); 

– zadanie III: rozmowa kwalifikacyjna połączona z egzaminem 
teoretycznym dotyczy podstaw konstrukcji, funkcji, technologii i estetyki 
przedmiotów użytkowych oraz zainteresowań zawodowych kandydata. 
Egzamin obejmuje pytania z historii i współczesnych zagadnień 
wzornictwa.  

 
2.4. Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlegają wszystkie zadania/pytania sprawdzianu kwalifikacji: 
umiejętności, predyspozycji i wiedzy kandydatów w pełnym zakresie objętym 
egzaminem. Nieuzyskanie punktów minimum za jedno lub więcej 
ocenianych zadań wyklucza kandydata z konkursu wyników. 
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 150 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 90 punktów. Suma punktów uzyskanych w trybie 
postępowania kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ustalenia lokaty 
kandydata na studia. Na studia zostaną przyjęte osoby, które w ramach limitu 
przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej. 

 

III. Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia prowadzone jako 
studia niestacjonarne 

1. Jednoetapowe postępowanie kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów na  
 
1.1. studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) 

w 8-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• malarstwo (Wydział Malarstwa), limit przyjęć 20 osób – zał. nr 1B 

 
1.2. Termin egzaminu: w dniu wyznaczonym między 14 a 18 lipca 2014. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

– prezentację własnych prac malarskich i rysunkowych kandydata, 
szkiców malarskich i rysunkowych oraz ocenę dokumentacji jego 
innych działań artystycznych, 

– rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą własnych zainteresowań oraz 
orientacji w głównych nurtach sztuki dawnej i współczesnej. 

 
1.3. Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 

1/ Ocenie podlega ustalone postępowanie kwalifikacyjne.  
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 50 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 30 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, 
którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście 
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rankingowej ułożonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie 
sprawdzianu ich wiedzy i umiejętności. 

 
1.1.A studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) 

w 6-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
•  grafika (Wydział Grafiki), limit przyjęć 28 – zał. nr 5B  

 
w 7-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• architektura wnętrz (Wydział Architektury Wnętrz), limit przyjęć 29 – 

zał. nr 6C 
 
1.2.A Termin egzaminu: w dniu wyznaczonym między 14 a 18 lipca 2014. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

– prezentację własnych prac artystycznych/projektowych/ 
fotograficznych kandydata, ocenę dokumentacji jego innych działań 
artystycznych/projektowych, 

– rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą analizy przedstawionych prac oraz 
sprawdzającą zakres wiedzy o kierunku studiów, jego historii, 
rozwoju, jeśli dotyczy – grafiki, architektury, architektury wnętrz i mebli.  

 
1.3.A Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 

1/ Ocenie podlega ustalone postępowanie kwalifikacyjne.  
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 15 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 10 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, 
którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście 
rankingowej ułożonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie 
sprawdzianu ich wiedzy i umiejętności. 
 

2. Wielozadaniowy egzamin wstępny będzie obowiązywać na  
 
2.1. studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) 

w 7-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• wzornictwo (Wydział Form Przemysłowych), limit przyjęć 24 – zał. nr 

8C 
 
2.2. Termin egzaminu: w dniach wyznaczonych między 14 a 18 lipca 2014.  
 
2.3. Obowiązujący kandydatów egzamin wstępny obejmuje trzy zadania: 

– zadanie I: egzamin praktyczny składa się z zadania rysunkowego 
i konstrukcyjnego, których celem jest sprawdzenie zdolności 
plastycznych, technicznych i manualnych kandydata; 
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– zadanie II: przegląd teczki prac rysunkowych i malarskich oraz 
dokumentacji innych prac plastycznych i projektowych świadczących  
o zainteresowaniu kierunkiem studiów (portfolio kandydata); 

– zadanie III: rozmowa kwalifikacyjna połączona z egzaminem 
teoretycznym dotycząca podstaw konstrukcji, funkcji, technologii 
i estetyki przedmiotów użytkowych oraz zainteresowań zawodowych 
kandydata. Egzamin obejmuje pytania z historii i współczesnych 
zagadnień wzornictwa.  

 
2.4. Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlegają wszystkie zadania/pytania sprawdzianu kwalifikacji: 
umiejętności, predyspozycji i wiedzy kandydatów w pełnym zakresie objętym 
egzaminem. Nieuzyskanie punktów minimum za jedno lub więcej 
ocenianych zadań wyklucza kandydata z konkursu wyników. 
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 150 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 90 punktów. Suma punktów uzyskanych w trybie 
postępowania kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ustalenia lokaty 
kandydata na studia. Na studia zostaną przyjęte osoby, które w ramach limitu 
przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej. 

 

IV. Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia prowadzone jako 
studia stacjonarne 

1. Trzyetapowy konkursowy egzamin wstępny 
 

1.1 studia drugiego stopnia (stacjonarne) 
w 4-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• scenografia (Wydział Malarstwa), limit przyjęć 6 osób – zał. nr 2B 

 
1.2. Termin egzaminu:   

etap I – 26 czerwca,  
etap II – 27 czerwca,  
etap III – 28 czerwca 2014 r. 

 
1.3. Do egzaminu będą dopuszczone osoby z dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w zał. nr 2B. Egzamin 
obejmuje: 

Etap I – przegląd i ocenę prac malarskich i rysunkowych kandydata, 
fotografii i dokumentacji jego prac projektowych i inicjatyw plastycznych; 
Etap II – egzamin praktyczny ocenia wykonane przez kandydata zadania 
projektowe i prezentacje projektów scenograficznych; 
Etap III – egzamin teoretyczny sprawdza wiedzę kandydata z historii 
teatru i dramatu powszechnego oraz filmu, problematyki teatru 
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współczesnego i umiejętności analitycznego spojrzenia na spektakl 
teatralny. 

 
1.4. Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlegają trzy etapy egzaminu. Zasady konkursu eliminują po 
każdym etapie kolejną grupę kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganego 
w danym etapie minimum punktów. 
2/ Kandydat dopuszczony do etapu II jest zobowiązany do przystąpienia do 
wszystkich przedmiotów/zadań egzaminu praktycznego. Nieuzyskanie punktów 
za część egzaminu praktycznego wyklucza kandydata z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego pomimo uzyskania za pozostałe zadania etapu II ilości 
punktów w liczbie równej lub wyższej niż wymagane minimum. 
3/ Maksymalna punktacja egzaminu to 150 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 90 punktów. 
 
2. Postępowanie kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów na 
 
2.1. studia drugiego stopnia (stacjonarne) 

w 4-semestralnym cyklu kształcenia kierunki: 
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział 

Malarstwa), limit przyjęć 10 osób – zał. nr 3B 
• architektura wnętrz (Wydział Architektury Wnętrz), limit przyjęć 29 – 

zał. nr 6B 
 

2.2. Terminy egzaminów: 
• edukacja artystyczna między 16 a 27 czerwca 2014; 
• architektura wnętrz między 23 a 27 czerwca 2014. 

 
2.3. Egzamin wstępny w zależności od kierunku obejmuje: 

– edukacja: prezentację własnych prac kandydata, innych działań 
artystycznych oraz w rozmowie kwalifikacyjnej analizę 
uwzględniająca ich relacje do tradycji i współczesności; 

– architektura wnętrz : kandydat winien zaprezentować prace wykonane 
w trakcie studiów pierwszego stopnia, swoją pracę licencjacką, inne 
prace z okresu ewentualnej praktyki zawodowej oraz egzamin 
teoretyczny sprawdzający wiedzę z zakresu historii i współczesnej 
architektury, architektury wnętrz i mebli. 

  
2.4. Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlega określone przez Wydział postępowanie kwalifikacyjne. 
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 15 punktów, minimalna pozytywna 
ocena to 10 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w ramach 
limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej ułożonej 
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według ilości punktów uzyskanych w trakcie sprawdzianu ich wiedzy 
i umiejętności. 

3. Wielozadaniowy jednoetapowy egzamin wstępny obowiązujący 
kandydatów na  
 

3.1. studia drugiego stopnia (stacjonarne) 
w 4-semestralnym cyklu kształcenia – kierunki: 
• wzornictwo (Wydział Form Przemysłowych), limit przyjęć 24 – zał. nr 

8B 
• intermedia (Wydział Intermediów), limit przyjęć 12 – zał. nr 9B 
 

3.2. Termin egzaminu:  
• wzornictwo w dniach wyznaczonych przez WKR między 10 a 28 

czerwca 2014; 
• intermedia – w dniu wyznaczonym przez WKR między 23 a 27 czerwca 

2014. 
 
3.3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 3 zadania dla kierunku: 

– wzornictwo: egzamin praktyczny – zadania projektowe, przegląd 
portfolio – kandydat przedstawia prace projektowe wykonane w trakcie 
studiów pierwszego stopnia i ewentualnej praktyki zawodowej, 
dyplomowy projekt licencjacki oraz wybrane prace plastyczne, rozmowa 
kwalifikacyjna połączona z egzaminem teoretycznym dot. projektów 
wykonanych w trakcie egzaminu, zadań/projektów z portfolio, dyplomu, 
zagadnień związanych z zawodem projektanta wzornictwa, losowane 
pytania z zakresu historii i współczesnych zagadnień wzornictwa i sztuki. 

  
– intermedia: ocena portfolio i CV kandydata – ocenie podlega dorobek 

oraz jakość i inwencja w jego prezentacji (wydruk, opis, materiał 
wizualny, kopie dokumentów, recenzji oraz aneks cyfrowy); rozmowa 
kwalifikacyjna nt. interpretacji problematyki intermediów w kontekście 
otoczenia, zainteresowań i indywidualnych propozycji programu 
studiów, wyboru poszukiwań i problematyki; praktyczny sprawdzian 
wiedzy i umiejętności kandydata – opracowanie projektu lub 
scenariusza na zadany temat oraz wielokierunkowa ocena rezultatu 
zadania. 

 
3.4. Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlega określone przez Wydział postępowanie kwalifikacyjne. 
2/ Maksymalna punktacja za 3 zadania egzaminacyjne to 150 punktów, 
minimalna pozytywna ocena to 90 punktów. Na studia zostaną przyjęci 
kandydaci, którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca na liście 
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rankingowej ułożonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie 
sprawdzianu ich wiedzy i umiejętności. 
 
 
V. Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia prowadzone jako 
studia niestacjonarne 

1. Postępowanie kwalifikacyjne obowiązujące na  
 
1.1. studia drugiego stopnia (niestacjonarne) 

w 4-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• malarstwo (Wydział Malarstwa), limit przyjęć 20 – zał. nr 1C 

 
1.2. Termin egzaminu w dniu wyznaczonym między 14 a 18 lipca 2014.  
 
1.3. Egzamin wstępny obejmuje: 

– przegląd prac malarskich i rysunkowych, a także szkiców malarskich  
i rysunkowych oraz dokumentacji innych działań artystycznych 
kandydata, 

– rozmowę kwalifikacyjną (analiza własnych prac uwzględniająca relacje 
własnych dokonań z tradycją i współczesnością sztuki). 

 
1.4. Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlega określone przez Wydział postępowanie kwalifikacyjne. 
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 50 punktów, minimalna pozytywna 
ocena to 30 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w ramach 
limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według 
ilości punktów uzyskanych w trakcie sprawdzianu ich wiedzy i umiejętności. 
 
1.1.A studia drugiego stopnia (niestacjonarne) 

w 4-semestralnym cyklu kształcenia kierunki: 
• grafika (Wydział Grafiki), limit przyjęć 30 – zał. nr 5C 
• architektura wnętrz (Wydział Architektury Wnętrz), limit przyjęć 22 – 

zał. nr 6D 
 

1.2.A Termin egzaminu w dniu wyznaczonym między 14 a 18 lipca 2014.  
 
1.3.A Egzamin wstępny w zależności od kierunku obejmuje: 

– przegląd prac artystycznych/projektowych (portfolio, praca licencjacka, 
doświadczenia zawodowe) oraz dokumentacji innych działań 
artystycznych kandydata, 

– rozmowę kwalifikacyjną / egzamin teoretyczny (odniesienie do 
prezentowanych przez kandydata prac, specyfiki kierunku, tradycji 
i współczesnej grafiki/architektury, architektury wnętrz i mebli).  
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1.4.A Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlega określone przez Wydział postępowanie kwalifikacyjne. 
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 15 punktów, minimalna pozytywna 
ocena to 10 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w ramach 
limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według 
ilości punktów uzyskanych w trakcie sprawdzianu ich wiedzy i umiejętności. 
 
2. Wielozadaniowe jednoetapowe postępowanie kwalifikacyjne 
obowiązujące kandydatów na  
 
2.1. studia drugiego stopnia (niestacjonarne) 

w 4-semestralnym cyklu kształcenia kierunek: 
• wzornictwo (Wydział Form Przemysłowych), limit przyjęć 24 – zał. nr 

8D 
 

2.2. Termin egzaminu: w dniach wyznaczonych między 14 a 18 lipca 2014. 
  
2.3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 3 zadania : 

– egzamin praktyczny: zadania projektowe, – przegląd portfolio: 
kandydat przedstawia prace projektowe wykonane w trakcie studiów 
pierwszego stopnia i ewentualnej praktyki zawodowej, dyplomowy 
projekt licencjacki oraz wybrane prace plastyczne, – rozmowa 
kwalifikacyjna połączona z egzaminem teoretycznym: dot. projektów 
wykonanych w trakcie egzaminu, zadań/projektów z portfolio, dyplomu, 
zagadnień związanych z zawodem projektanta wzornictwa, losowane 
pytania z zakresu historii i współczesnych zagadnień wzornictwa i sztuki. 

  
2.4.  Zasady egzaminu, ocena i punktacja: 
1/ Ocenie podlega określone przez Wydział postępowanie kwalifikacyjne. 
2/ Maksymalna punktacja egzaminu to 150 punktów, minimalna 
pozytywna ocena to 90 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy 
w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej 
ułożonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie sprawdzianu ich wiedzy 
i umiejętności. 
 
 
VI. Zasady rekrutacji cudzoziemców 

1. Zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów zostały 
określone w załączniku nr 10 do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na 
studia w ASP w roku 2014, obowiązujący wszystkich kandydatów na studia 
tryb egzaminu w załącznikach od 1A do 9B.  

2. Cudzoziemców – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy ważnej Karty Polaka, 
stypendystów Rządu RP oraz stypendystów skierowanych na podstawie umów 
międzypaństwowych, a także obywateli innych państw, którzy ubiegają się 
o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności za kształcenie określonej 
w odrębnych przepisach – obowiązuje egzamin wstępny ustalony dla danego 
kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów oraz uzyskanie w trybie 
postępowania kwalifikacyjnego liczby punktów określających zdany 
egzamin.  

2.1. Cudzoziemcy, którzy zdali egzamin będą przyjęci na studia poza 
limitem przyjęć określonym dla kierunku, poziomu kształcenia i formy 
studiów.  

 
VII. Rejestracja i dokumenty kandydatów na I rok studiów w roku 
2014/2015: 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne tj. jednolite studia 
magisterskie na kierunki: malarstwo, rzeźba, grafika, konserwacja  
i restauracja dzieł sztuki, na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunki: 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, scenografia, intermedia, 
architektura wnętrz i wzornictwo prowadzą Wydziałowe Komisje 
Rekrutacyjne w jednym terminie ustalonym uchwałą. Zatem kandydat 
może zarejestrować się w systemie online i zdawać egzamin tylko na jeden 
kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony jako studia stacjonarne. Komisje 
równocześnie ogłaszają listy przyjętych na studia stacjonarne.  

1. Rejestracja kandydatów na studia: 

1/ ASP prowadzi rejestrację kandydatów wyłącznie przez program rekrutacji 
online na stronie internetowej: https://rekrutacja.asp.krakow.pl/.  
Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto 
indywidualne po rejestracji na liście kandydatów i załogowaniu się oraz 
bezwzględnie przestrzegać podanych terminów. 
2/ Rejestracja online obowiązuje wszystkich cudzoziemców. 
3/ Rejestracja internetowa i termin złożenia dokumentów dotyczy również 
kandydatów ubiegających się o indeks na podstawie szczegółowych zasad 
ustalonych dla laureatów oraz finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia 
centralnego, sekcja plastyki, laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu 
Plastycznego i laureata Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.  

2. Wymagane dokumenty: 

1/ kserokopia świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia 
drugiego stopnia również dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 
(z suplementem do dyplomu), studiów magisterskich (z suplementem) lub 

https://rekrutacja.asp.krakow.pl/�
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innego równorzędnego /Wydziały wskazują w załącznikach do niniejszej 
uchwały inne warunki, które musi spełniać kandydat na studia drugiego 
stopnia/, 

2/ osobowa ankieta rejestracyjna (wydruk z programu po zalogowaniu się  
i wypełnieniu ankiety). Program przyjmie rejestrację wyłącznie na jeden 
kierunek prowadzony jako studia stacjonarne, przyjmie rejestrację na jeden lub 
więcej kierunków prowadzonych jako studia niestacjonarne w związku 
z innymi terminami postępowania rekrutacyjnego. Kandydat, który nie został 
przyjęty w pierwszym terminie, bez względu na wynik egzaminu może 
powtórzyć egzamin na tym samym kierunku lub zarejestrować się na wszystkie 
kierunki ogłoszonej dodatkowej rekrutacji, 

3/ kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, 

4/ dowód wniesienia opłaty za egzamin wstępny, 

5/ laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja 
Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny 
Olimpiady Artystycznej, 

6/ laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2013 – 
wynik, potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia 
stacjonarne na jeden z kierunków dyscypliny sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, 
grafika, prowadzony w ASP w Krakowie w formie jednolitych studiów 
magisterskich. 

3. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek dostarczyć: 

1/ poświadczoną kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez 
OKE; Dziekanat przyjmujący dokumenty może poświadczyć zgodność kopii 
z oryginałem, 

2/ poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającą 
uzyskanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub tytułu 
równorzędnego (dot. osób przyjętych na studia drugiego stopnia), 

3/ trzy aktualne fotografie typu legitymacyjnego, 

4/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na 
wybranym kierunku studiów (skierowania na badania wydają dziekanaty 
wyłącznie osobom przyjętym na studia), 

5/ oświadczenie gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 2014 
roku. 
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VIII. Postanowienia wiążące tryb postępowania rekrutacyjnego 

1. Egzamin wstępny przeprowadzany jest na wszystkie kierunki rekrutujące 
kandydatów wyłącznie raz w roku:  

• na studia stacjonarne w czerwcu, 
• na studia niestacjonarne w lipcu. 

2. W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne ASP może 
ogłosić dodatkowy termin naboru na studia. 
W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne ewentualny 
termin dodatkowy zostanie ogłoszony w pierwszej połowie września. 

3. Uczelnia nie jest zobowiązana przyjąć na I rok studiów liczby studentów 
określonych limitem, o ile kandydaci nie będą reprezentować wymaganego 
poziomu wiedzy i umiejętności. 

4. ASP może zawiesić rekrutację na I rok studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 na prowadzone w uczelni 
kierunki, w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie 
gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego. 

5. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na studia stacjonarne w ASP 
w Krakowie, a nie został przyjęty na I rok studiów zajmując niższą pozycję 
na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie na studia 
niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku. 
1/ Kandydat, o którym mowa, musi zalogować się na studia niestacjonarne, 
ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) 
i kopię decyzji WKR ASP w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia 
ilością punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. 
2/ Kandydat spełniający wymienione warunki zostaje przyjęty na studia 
niestacjonarne i otrzymuje decyzję właściwej WKR o przyjęciu. 

 
6. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zawierają z uczelnią 

umowę o warunkach studiów i odpłatności, która obowiązuje strony 
umowy w okresie trwania kształcenia na kierunku/poziomie 
kształcenia/formie studiów. 

 
7. Kandydat, który nie zdał egzaminu na studia stacjonarne w ASP 

w Krakowie może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia 
niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów 
(wnosi obowiązującą opłatę za egzamin). 

8. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innej szkoły wyższej – bez 
względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej 



 19 

szkole – zdają egzamin do ASP w Krakowie, obowiązujący na wybranym 
przez kandydata kierunku i poziomie kształcenia oraz formie studiów. 

9. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł zawodowy 
licencjata w ASP w Krakowie, przystępują do postępowania 
kwalifikacyjnego obowiązującego wszystkich kandydatów na studia 
drugiego stopnia. Dyplomowa praca licencjacka kandydata (wymagana przy 
prezentacji portfolio) jest punktowana przez Wydziałową Komisję 
Rekrutacyjną (zwaną dalej WKR) w skali obowiązującej w rekrutacji. 

10. Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu 
egzaminacyjnego i jako takie nie podlegają zwrotowi. WKR prowadzą 
elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań 
specjalistycznych, prac i obiektów. 

IX. Komisje rekrutacyjne. Decyzje Wydziałowych Komisji 
Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzje 
Rektora dotyczące podniesienia limitu przyjęć na studia. 
Dokumentacja procedury rekrutacyjnej.  

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje 
Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów dla poszczególnych kierunków, 
poziomów kształcenia oraz form studiów oraz Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna powołana przez Rektora. 

2. Komisje rekrutacyjne działają w okresie od 31 marca do 31 października 
2014 roku. Tryb powoływania, zakres obowiązków Komisji oraz zasady 
postępowania kwalifikacyjnego określa Rektor w zarządzeniu. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne po zakończeniu procedury 
egzaminacyjnej. 

4. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przyjmują liczbę studentów I roku 
studiów określoną limitem przyjęć. 

5. Od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych służy odwołanie, 
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji – podpisanej przez 
wszystkich członków właściwej WKR, do Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej. 

6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna bada argumenty użyte w odwołaniach 
kandydatów celem stwierdzenia czy istnieją przesłanki uwzględnienia 
odwołania tj. czy zostały naruszone warunki i tryb rekrutacji na studia. 
Decyzja UKR jest ostateczna. 

7. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne składają do Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej wnioski w sprawie przyjęcia poza limitem cudzoziemców oraz 
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laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i uczelnianych, których 
dotyczą inne zasady rekrutacji. 

8. Właściwe WKR prowadzą tradycyjną i elektroniczną dokumentację procesu 
rekrutacji na kierunki studiów, poziomy kształcenia i formy studiów. 
1/Oryginały decyzji administracyjnych z uzasadnieniem decyzji otrzymują 
kandydaci po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. 
2/Kopie dokumentacji rekrutacyjnej kandydata przyjętego na studia znajdują 
się w teczce jego akt osobowych wraz z potwierdzeniem odbioru decyzji. 

9. Posiedzenia i decyzje UKR protokołuje i przygotowuje Sekretarz UKR. 

10. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego egzaminu wstępnego, wyniki 
i kopie decyzji UKR przechowuje Dział Nauczania.  

11. Kierownik Działu Obsługi Informatycznej ASP obsługuje system 
elektronicznej rekrutacji i ustala zakres dostępu pracowników do wiadomości 
stanowiących informacje podlegające ochronie w przebiegu postępowania 
kwalifikacyjnego na studia. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane 
zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

X. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 


