
Sprawozdanie za rok 2014/2015

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 1. Informacje ogólne

Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni

Pełna nazwa: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

REGON: 000275783

Dane adresowe
siedziby uczelni albo
związku uczelni:

Województwo: Małopolskie

KrakówPowiat:

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta: Kraków

Kod pocztowy: 31-157

Ulica: Jana Matejki

Nr budynku: 13

Telefon: +48 12 2992013

Faks: +48 12 4226566

Strona internetowa: http://www.asp.krakow.pl/

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni

Funkcja: Rektor

Imię i nazwisko: Stanisław  Tabisz

Stopień naukowy lub tytuł naukowy, stopień w
zakresie sztuki lub tytuł w zakresie sztuki: prof. dr hab.

Stopień służbowy*:

Kadencja:
Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Część 2. Absolwenci

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 23

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Form Przemysłowych

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 7

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:47 Strona 9 z 142



Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 23

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Architektury Wnętrz
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 29

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 16

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Grafiki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Grafiki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Grafiki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Grafiki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 4

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Grafiki

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 6

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Grafiki
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Rzeźby

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Rzeźby
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rzeźba

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Rzeźby

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rzeźba

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Rzeźby
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 6

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 9

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Malarstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 6

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 17

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:47 Strona 21 z 142



Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 3

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Malarstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 9

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Intermediów
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 6

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Intermediów
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Część 3. Współpraca międzynarodowa

Erasamus+Umowy/porozumienia **:

Escola de Arte e Superior de Deseno Mestre MateoNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Santiago de CompostellaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmu+Umowy/porozumienia **:

Escuela Superior de Conservacion y Restauracion de Bienes
Culturales, Ceramica y Diseno de Castilla-La ManchaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2921-12-31Okres trwania umowy:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Cuidad RealMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

FH JOANEUM University of Applied Science A GRAZ09Nazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-10-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

AustriaKraj pochodzenia partnera:

GrazMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  malarstwo (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  grafika (Obszar sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  rzeźba (Obszar sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Akademie der Bildenden KunsteNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-10-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

AustriaKraj pochodzenia partnera:

WiedeńMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universitat fur angewandte KunstNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

AustriaKraj pochodzenia partnera:

WiedeńMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Universiteit AntwerpenNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

AntwerpiaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Royal Academy of Fine Arts - Artesis PLayijn HogeschoolNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

AntwerpiaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk

plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Hogeschool GentNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

BelgiaKraj pochodzenia partnera:

GentMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Academie Royale des Beaux Arts de LiegeNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

LiegeMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

New Bulgarian UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

BułgariaKraj pochodzenia partnera:

SofiaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of Veliko TurnovoNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

BułgariaKraj pochodzenia partnera:

Veliko TurnovoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of RijekaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

RijekaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of ZagrebNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

ZagrzebMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of SplitNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

SplitMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Vysoke Uceni technicke v BrneNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

CzechyKraj pochodzenia partnera:

BrnoMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ostravska univerzita v OstraveNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

CzechyKraj pochodzenia partnera:

OstrawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk

plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Univerzita PardubiceNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

CzechyKraj pochodzenia partnera:

PardubiceMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Akademie vytravnych umeni v PrazeNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

CzechyKraj pochodzenia partnera:

PragaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Academy of Arts, Architecture and Design PragueNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

CzechyKraj pochodzenia partnera:

PragaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad LabemNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

CzechyKraj pochodzenia partnera:

Usti nad LabemMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of West BohemiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

CzechyKraj pochodzenia partnera:

PlzenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Estonian Acaademy of ArtsNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

EstoniaKraj pochodzenia partnera:

TallinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Aalto University of Arts, Design and ArchitectureNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

EspooMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Lahti PolytechnicNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

LahtiMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki użytkowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole Superieure de Beaux Arts Tours Angers Le MansNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

AngersMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk

plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole Nationale Superieure d'ArtNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

NancyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole de design de Nantes AntlantiquesNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

NantesMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole National superieure des beaux-artsNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole Superieure de Design, d'Art Graphique et
d'Architecture InterieureNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole Superieure des Arts Appliques et du TextileNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

RoubaixMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole Superieure d'Art et Design de Saint-EtienneNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

Saint EtienneMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Ecole Superieure des Beaux-ArtsNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2014-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

TuluzaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Technologiko Ekpedeftiko IdrimaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

AtenyMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University Ecclesistical Academy of ThessalonikiNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

ThessalonikiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Escola Superior de Disseny ElisavaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wyminana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BarcelonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universidad de Castilla_la MachaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

Ciudad RealMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universidad de GranadaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

GranadaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universidad Complutense de MadridNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

MadrytMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Barreira Arte+DisenoNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

WalencjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Erasmus+Umowy/porozumienia **:

School of the Arts and College Design in ZamoraNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

ZamorraMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universitat Ramon Llul ESDINazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BarcelonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Escuela Superior de Diseno de MadridNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

MadrytMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Escuela de Arte y Superior de diseno "Antonio Failde" de
OurenseNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

OrenseMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

National College of Art and DesignNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

IrlandiaKraj pochodzenia partnera:

DublinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Vilnius Academy of ArtsNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-21Okres trwania umowy:

LitwaKraj pochodzenia partnera:

WilnoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universitat der KunsteNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Kunsthochschule Berlin-WiessenseeNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BerlinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Hochschule DarmstadtNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

DarmstadtMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Fachhochschule DusseldorfNazwa partnera umowy/porozumienia:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

DusseldorfMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Folkwang HochschuleNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

EssenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universitata KasselNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KasselMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Fachhochschule KolnNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KoloniaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Hochschule NiederrheinNazwa partnera umowy/porozumienia:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

KrefeldMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Hochshule fur Grafik und BuchkunstNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

LipskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Akademie der Bildenden KunsteNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

MonachiumMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Kunstakademie MunsterNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

MunsterMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Akademie der Bildenden KunsteNazwa partnera umowy/porozumienia:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

NorymbergaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Bahaus-Universitat WeimarNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

WeimarMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Hochschule WismarNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

WismarMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Fachhochschule TrierNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

TrewirMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Hochschule fur Technik und WirtschaftNazwa partnera umowy/porozumienia:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

DreznoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Kunsthogskolen i BergenNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

BergenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-ArteNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

LisbonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de Castelo BrancoNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

Castelo BrancoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico do PortoNazwa partnera umowy/porozumienia:

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

PortoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of Art and Design in Cluj-NapocaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

RumuniaKraj pochodzenia partnera:

Cluj-NapocaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

West University of TimisoaraNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

RumuniaKraj pochodzenia partnera:

TimiszoaraMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Akademia umeni v Banskej BysriciNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

Banska BystricaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Academy of Fine Arts and Design in BratislavaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

BratysławaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Technicka Univerzita v KosicachNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

KoszyceMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Mimar Sinan Fine Arts AcademyNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

InstambułMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Sabanci UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IstambułMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Instambul Aydin UnversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

InstambułMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 80 z 142



Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Mugla Sitki Kocman UniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

MuglaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Hungarian University of Fine ArtsNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

WęgryKraj pochodzenia partnera:

BudapesztMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 82 z 142



wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Glasgow School of ArtNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

GlasgowMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of LeedsNazwa partnera umowy/porozumienia:

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

LeedsMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Sheffield Hallam UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

SheffieldMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

University of WolverhamptonNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

WolverhamptonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Accademia di Belle Arti diNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

FlorencjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus+Umowy/porozumienia **:

Politecnico di MilanoNazwa partnera umowy/porozumienia:

WłochyKraj pochodzenia partnera:

MediolanMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 86 z 142



Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus +Umowy/porozumienia **:

Ecole Nationale superieure des arts decoratifsNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

ParyżMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Erasmus +Umowy/porozumienia **:

Escola d'Art i Superior de Dissney de ValenciaNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

WalencjaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Ersmus+Umowy/porozumienia **:

Alanus Hochschule fur Kunst und GesellschaftNazwa partnera umowy/porozumienia:

Status:

2014-01-01 do 2021-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: wymiana

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

AlfterMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  sztuki piękne (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  sztuki projektowe (Obszar sztuki/dziedzina sztuk
plastycznych)
    •  konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Obszar
sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Część 4. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 3 750

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 12

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 4 100

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 200

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 100

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 3 750

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 23

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 200

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 100

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 3 050

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 9

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 200

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 100

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 107 z 142



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kierunek studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kierunek studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 12

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 109 z 142



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 3 750

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 16

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 200

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 100

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 3 050

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 21

wariant II***** 2

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 200

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 100

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Kierunek studiów: Rzeźba

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Kierunek studiów: Rzeźba

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 119 z 142



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 3 300

wariant II*** 10 595

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 23

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 200

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 100

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 900

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 20

wariant II***** 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 500

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 200

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 100

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 10

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 1

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:

Opłata za studia w języku obcym:

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Intermediów

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 135 z 142



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Intermediów

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 298

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 3 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 100

100opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 6 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 100

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 150

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Część 5. Studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina sztuk plastycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

13

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

2

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

6

0

0

5

Dyscyplina sztuki projektowe

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina sztuk plastycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Dyscyplina konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Wygenerowane z systemu POL-on 2015-11-25 10:54:48 Strona 137 z 142



Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

8

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

1

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

1

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina sztuk plastycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

3600Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

6

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Dyscyplina sztuki piękne
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

5

0

0

0

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina sztuk plastycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

3600Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

1

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0

Dyscyplina sztuki projektowe
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** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina sztuk plastycznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

3600Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

3

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

1

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

0

Dyscyplina konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina sztuk plastycznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Dyscyplina sztuki piękne
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

45

1

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

4

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

8

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

10

0

0

1
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