
Informacje o formie i terminie składania 
dokumentów 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Uchwały nr 12/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie z dnia 23 marca 2022 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 2022/2023 kandydaci do Szkoły Doktorskiej 
przesyłają w terminie od 29 sierpnia do 4 września 2022 r. do godziny 23.59  
na adres ssd@asp.krakow.pl następujące dokumenty: 

1. podanie  w formie dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym! (w 
formacie .xml oraz w formacie doc, .docx lub pdf.) 

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 (t.j. 
stosowny wpis w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów) lub zaświadczeniem o 
znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 poświadczonym przez 
ukończoną uczelnię wyższą. 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. Dokumenty wydane w języku innym niż polski dołącza się wraz z 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

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.  

Osiągnięciami, o których mowa powyżej są w szczególności:  

a. udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki;  
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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. 

6. skan suplementu do dyplomu lub uwierzytelniony przez dyplomującą kandydata 
uczelnię opis studiów lub uwierzytelniony odpis z indeksu. (plik pdf) 

7. klauzulę informacyjną (RODO) w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 
profilem zaufanym! (w formacie .xml oraz w formacie doc, .docx lub pdf.). 

8. oświadczenie kandydata do szkoły doktorskiej w postaci pliku PDF. 

9. kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi powinni także przesłać skan orzeczenia 
o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. 

Kandydat, który nie złożył wymaganej dokumentacji w terminie rejestracji, nie będzie 
dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego. 
Postępowanie rekrutacyjne (rozmowa kwalifikacyjna) do Szkoły Doktorskiej w roku 
akademickim 2022/2023 zostanie przeprowadzone w dniach od 12 do 14 września 2022 roku. 

WAŻNE: Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej 
zobowiązani są do złożenia oryginałów wyżej wskazanych dokumentów w Biurze Szkoły 
Doktorskiej i Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie. Portfolio należy dostarczyć w postaci 
pliku PDF zapisanego na nośniku USB. 

Wskazówki dotyczące podpisywania podania oraz klauzuli informacyjnej za pomocą profilu 
zaufanego 

1. Wzór podania oraz klauzulę informacyjną należy pobrać  ze strony internetowej ASP 
w Krakowie 

2. Należy zalogować się na swój profil zaufany (jeżeli nie posiadacie Państwo profilu 
zaufanego, zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, na której znajdują się 
wszystkie potrzebne informacje do założenia go). 

3. Po zalogowaniu się na profilu zaufanym należy wejść 
na stronę: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER i  wczyt
ać osobno podanie oraz klauzulę informacyjną. 

4. Po wczytaniu podania należy kliknąć „Podpisz” a następnie „Podpisz podpisem 
zaufanym”. Zostaniecie Państwo przekierowani na swój profil zaufany lub konto 
w bankowości mobilnej, gdzie należy postępować zgodnie z poleceniami znajdującymi 
się na stronie. 

5. Po przejściu wszystkich wymaganych kroków powinna pojawić się strona z informacją, 
że dokument został podpisany. Należy wtedy pobrać i zapisać plik w formacie .xml. 

6. W taki sam sposób należy podpisać klauzulę informacyjną. 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
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7. Pliki w formacie .xml opatrzone podpisem zaufanym będą nieczytelne i należy przesłać 
je jednocześnie w formacie .xml oraz w formacie doc, .docx lub pdf. 

8. Podanie oraz klauzulę informacyjną wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją należy 
przesłać na adres: ssd@asp.krakow.pl 
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