§ 9 Uchwały nr 54/2019, Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i
drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

§9
1. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć do właściwego Dziekanatu
następujące dokumenty:
1) w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia
kserokopię (oryginał dokumentu do wglądu w trakcie jego składania):
a) świadectwa dojrzałości (maturzyści 2020 składają świadectwo ukończenia szkoły
średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) lub
b) dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do
ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) -oryginał
dokumentu do wglądu w trakcie jego składania lub
c) świadectwa lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną
o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub
d) świadectwa lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca2015 r.;
2) w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia: kserokopię (oryginał dokumentu
do wglądu w trakcie jego składania) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
(wraz z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem),
jednolitych studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego
(w przypadku braku dyplomu na dzień składania dokumentów absolwenci 2020
składają zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego);
3) ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata (zgodnie z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), imiona i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku -nazwę i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce
zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo,
a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje
o posiadaniu Karty Polaka (wydruk ankiety z systemu rekrutacji online jest możliwy
po zalogowaniu się i wypełnieniu formularza);
4) dowód wniesienia opłaty za postepowanie związane z przyjęciem na studia;
5) laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki –
zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej;
6) laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2019–wynik,
potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia stacjonarne
prowadzone w ASP w Krakowie na jeden z kierunków: malarstwo, rzeźba, grafika,
konserwacja i restauracja dzieł sztuki jako jednolite studia magisterskie oraz
architektura wnętrz jako studia pierwszego stopnia;
7) laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – dokument
potwierdzający zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury
Wnętrz (Nagroda Rektora).
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