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§ 9 Uchwały nr 24/2017, Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć 

oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich 

oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019  

 

§ 9 

 

1. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć do właściwego Dziekanatu 

następujące dokumenty: 

1) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturzyści 2018 składają kserokopię świadectwa 

ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu 

dojrzałości) – w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia 

pierwszego stopnia; 

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do 

dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych studiów 

magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego – w przypadku kandydata 

na studia drugiego stopnia; 

3) osobową ankietę rejestracyjną (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się 

i wypełnieniu ankiety); 

4) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu; 

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 2017 – 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; 

7) laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – kserokopia dokumentu 

potwierdzającego zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury 

Wnętrz (Nagroda Rektora); 

8) kandydaci, którzy brali udział w procedurze potwierdzania efektów uczenia się – 

kserokopię decyzji odpowiedniej komisji oraz podanie o przyjęcie na wskazany 

kierunek studiów. 

 

2. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek dostarczyć: 

1) poświadczoną przez ASP kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego 

przez OKE (Dziekanat lub Sekretarz WKR przyjmujący dokumenty może poświadczyć 

zgodność kserokopii pod warunkiem okazania oryginału) – w przypadku osób 

przyjętych na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;  

2) poświadczoną przez ASP kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającą 

uzyskanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub tytułu równorzędnego 

– w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia; 

3) aktualną kolorową fotografię; 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym 

kierunku studiów (skierowania na badania wydają Dziekanaty); 

5) oświadczenie gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 2018 roku. 

 

3. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, osoby przyjęte na studia prowadzone 

w języku angielskim mają obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający znajomość 

języka obcego wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. 

 

 


