
Wydział Architektury Wnętrz  
ASP im. J. Matejki w Krakowie 
 
KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 
21.02 – 16.05.2022 (poniedziałki i wtorek 26.04.2022) 
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiami na Wydziale Architektury Wnętrz na konsultacje dla Kandydatów. 
Podczas rozmowy on-line można będzie uzyskać odpowiedzi na temat studiów na naszym Wydziale oraz wskazówki 
dotyczące przygotowania prac do teczki prezentowanej w I etapie egzaminu wstępnego.  
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI 
 

 Data Prowadzący   

lu
ty

 21.02 - poniedziałek dr Juliusz Kosin  art.malarz jkosin@asp.krakow.pl 

28.02 - poniedziałek dr Katarzyna Stryszowska-Winiarz art. malarz kstryszowska-winiarz@asp.krakow.pl 

m
ar
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07.03 - poniedziałek mgr Dawid Królicki art. rzeźbiarz dkrolicki@asp.krakow.pl 

14.03 - poniedziałek dr Joanna Łapińska arch. wnętrz jlapinska@asp.krakow.pl 

21.03 - poniedziałek dr Paweł Żelichowski arch. wnętrz pzelichowski@asp.krakow.pl 

28.03 - poniedziałek mgr Bożena Błażewicz-Tomczyk  arch. wnętrz bblazewicz@asp.krakow.pl  

kw
ie
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04.04 - poniedziałek dr Juliusz Kosin art. malarz jkosin@asp.krakow.pl 

11.04 - poniedziałek dr Katarzyna Stryszowska-Winiarz arch. malarz kstryszowska-winiarz@asp.krakow.pl 

25.04 - poniedziałek dr Joanna Łapińska art. wnętrz jlapinska@asp.krakow.pl 

26.04 - wtorek dr Paweł Żelichowski art. wnętrz pzelichowski@asp.krakow.pl 

m
aj

 09.05 - poniedziałek mgr Bożena Błażewicz-Tomczyk arch. wnętrz bblazewicz@asp.krakow.pl 

16.05 - poniedziałek mgr Dawid Królicki art. rzeźbiarz dkrolicki@asp.krakow.pl 

 
W celu odbycia konsultacji należy wysłać wiadomość na adres mailowy wybranego Prowadzącego. 
 
E-mail o temacie Imię i Nazwisko – KONSULTACJE, z linkiem do internetowego portfolio lub udostępnionego folderu 
z pracami oraz potwierdzeniem przelewu opłaty, należy wysłać przed wybranym przez siebie terminem najpóźniej 
do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym konsultacje. 
Rozmowy odbywają się za pośrednictwem platformy Teams. Link do spotkania, wraz z jego godziną zostanie wysłany 
mailem zwrotnym. Godziny spotkań on-line będą wyznaczane przez Prowadzących w kolejności zgłoszeń począwszy 
od godz. 18:00. 
 
Opłata za konsultacje wynosi 35 zł za spotkanie.  
Opłatę należy wnosić na konto ASP w Krakowie w: Santander Bank Polska S.A.  
45 1500 1487 1214 8005 4502 0000. 
W tytule przelewu należy wpisać „konsultacje – Wydział Architektury Wnętrz, imię i nazwisko kandydata”. 
Kandydat powinien przesłać dowód wpłaty na adres mailowy wybranego konsultanta. 
 
Uwaga: 
W konsultacjach nie biorą udziału członkowie komisji egzaminów wstępnych. 
 


