
Sprawozdanie za rok 2011/2012

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: pl. 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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Struktura organizacyjna

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Beata  Gibała-Kapecka

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednistki organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta Kraków

Kod pocztowy: 31-121

Ulica: Humberta

Nr budynku 3

Telefon: 126321331

Faks:

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

**

***

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Andrzej  Ziębliński

Tytuł zawodowy, 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

Nazwa jednistki organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta Kraków

Kod pocztowy: 31-108

Ulica: Smoleńsk

Nr budynku 9

Telefon: 12 292 62 92

Faks:

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

wyróżniająca
Uchwała PKA z 2005 roku

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

**

***

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Krzysztof  Tomalski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednistki organizacyjnej: Wydział Grafiki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta Kraków

Kod pocztowy: 31-121

Ulica: Humberta

Nr budynku 3

Telefon: 12 6321331

Faks:

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

pozytywna
Uchwała 186/2011 z dnia 24-03-2011 wydana przez PKA

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

**

***

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Marta  Lempart-Geratowska

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednistki organizacyjnej: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta Kraków

Kod pocztowy: 30-052

Ulica: Lea

Nr budynku 27/29

Telefon: 12 6629901

Faks:

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: Jednolite Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

**

***

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Piotr  Korzeniowski

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednistki organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta Kraków

Kod pocztowy: 31-157

Ulica: pl. Matejki

Nr budynku 13

Telefon: 122992031

Faks:

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Tak

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.
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Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

**

***

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Józef  Murzyn

Tytuł zawodowy, 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

Nazwa jednistki organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta Kraków

Kod pocztowy: 31-157

Ulica: pl. Matejki

Nr budynku 13

Telefon: 122992037

Faks:

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Tak Poziom kształcenia: I st., II st., Jednolite
Magisterskie

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-12 11:05:46 Strona 7 z 146



Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

**

***

Jedostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:

Imię i nazwisko: Artur  Tajber

Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł w
zakresie sztuki:

dr hab.

Stopień służbowy**:

Kadencja: Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Nazwa jednistki organizacyjnej: Wydział Intermediów

Dane adresowe: Kraj: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Poczta Kraków

Kod pocztowy: 31-111

Ulica: Piłsudskiego

Nr budynku 38

Telefon: 12 4226422

Faks:

Podstawowa jednostka organizacyjna: Tak

Prowadzi kształcenie na studiach: Nie Poziom kształcenia:

Prowadzi studia podyplomowe: Nie

Inny rodzaj zadań dydaktycznych realizowanych
przez jednostkę (szkolenia, kursy dokształcające

Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej
"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną, a
także akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku
oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i
krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w
wybranych obszarach kształcenia oraz przez
agencje akredytacyjne zarejestrowane w
Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych
(EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja
Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności
ocen akredytacyjnych***:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych oraz
jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy
podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-12 11:05:46 Strona 8 z 146



Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

**

***
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Nazwa kierunku studiów: Architektura wnętrz

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Nazwa kierunku studiów: Wzornictwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Grafiki

Nazwa kierunku studiów: Grafika

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Nazwa kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku studiów: Malarstwo

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia: NIESTACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku studiów: Scenografia

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Nazwa kierunku studiów: Intermedia - k. unikatowy

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Tak

Forma studiów pierwszego stopnia: STACJONARNE

Studia drugiego stopnia: Nie

Forma studiów drugiego stopnia: STACJONARNE

Jednolite studia magisterskie: Tak

Forma jednolitych studiów magisterskich:

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Nazwa kierunku studiów: Rzeźba

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów: Nie dotyczy

Profil kształcenia: Nie dotyczy

Studia pierwszego stopnia: Nie

Forma studiów pierwszego stopnia:

Studia drugiego stopnia: Tak

Forma studiów drugiego stopnia:

Jednolite studia magisterskie: Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich: STACJONARNE

Specjalności prowadzone w ramach kierunku

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
dydaktycznym: Nie

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Pozostałe jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej: Biblioteka Główna ASP

Rodzaj wykonywanych zadań:
Biblioteka Główna ASP im. Jana Matejki w Krakowie jest
jednostką ogólnouczelnianą działalności podstawowej o
wyodrębnionych zadaniach naukowych, usługowych i
dydaktycznych.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Dział Promocji i Wydawnictw

Rodzaj wykonywanych zadań: Działalność wydawnicza, popularyzatorska i promocyjna
Uczelni

Nazwa jednostki organizacyjnej: Archiwum ASP

Rodzaj wykonywanych zadań: Przechowywanie dokumentów uczelnianych,
udostępnianie i kwerendy zewnętrzne za zgodą rektora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Muzeum ASP

Rodzaj wykonywanych zadań: Przechowywanie, gromadzenie zbiorów, ich
pozyskiwanie, wystawy tematyczne
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Część 2. Studenci i absolwenci

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 59

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 71

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 25

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 28

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 27

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 29

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 67

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 21

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 97

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 20

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 37

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

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

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

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):

1
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 51

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

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: 2

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 15

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

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

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 129

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

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

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 19

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

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

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 36

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

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

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 15

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

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

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 115

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

1

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 134

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 5

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 4

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

2

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 34

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 27

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 3

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

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

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 8

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

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

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

0
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 52

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 26

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 9

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 4

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba studentów 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 studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Rzeźba

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 93

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 22

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 16

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

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

Studenci

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 34

Liczba studentów cudzoziemców:

ogółem: 1

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: 1

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

0

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

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
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Część 3. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 880

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 3 050

wariant II*** 8 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 2

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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 2012-10-12 11:05:47 Strona 45 z 146



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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 10

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:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

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

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 7

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Architektury Wnętrz

Kierunek studiów: Architektura wnętrz

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 7

Opłata za semestr:
wariant I** 3 750

wariant II*** 8 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 58

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 7 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 4 100

wariant II*** 7 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 10

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:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

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

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 7

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 7 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
0dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Form Przemysłowych

Kierunek studiów: Wzornictwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 7

Opłata za semestr:
wariant I** 3 750

wariant II*** 7 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 69

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 3 050

wariant II*** 8 500

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 27

wariant II***** 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 10 600

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Grafiki

Kierunek studiów: Grafika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 3 750

wariant II*** 8 500

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 36

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kierunek studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 12

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 22 480

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 7 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 7 800

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 8

Opłata za semestr:
wariant I** 3 300

wariant II*** 6 700

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 1

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 2 900

wariant II*** 6 700

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 2

wariant II***** 2

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 1 000

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Malarstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 2 100

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 400

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Malarstwa

Kierunek studiów: Scenografia

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 400

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 6

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Kierunek studiów: Intermedia - k. unikatowy

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 4

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Rzeźby

Kierunek studiów: Rzeźba

Forma studiów*: Stacjonarne

Jednolite magisterskiePoziom kształcenia:

Liczba semestrów: 10

Opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 12 000

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru: 2 000

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 200

200Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

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

Jednorazowa opłata za wydanie:
60dyplomu:

0świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

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 4. Studia doktoranckie, podyplomowe 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

Dyscyplina naukowa/artystyczna: Sztuki projektowe

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:

9

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

1

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

2

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych 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:

4

0

0

4

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

Dyscyplina naukowa/artystyczna: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:
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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:

5

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

1

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych 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:

3

0

0

1

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

Dyscyplina naukowa/artystyczna: Sztuki piękne

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:

16

0

1

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:

10

0

1

9

Liczba
absolwentów:
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

8

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych 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

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

Dyscyplina naukowa/artystyczna: Sztuki projektowe

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:

1

0

0

1

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych 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
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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

Dyscyplina naukowa/artystyczna: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

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:

4

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

1

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

2

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych 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

Dyscyplina naukowa/artystyczna: Sztuki piękne

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:
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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:

32

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:

9

1

0

8

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

8

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach staconarnych 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:

19

0

0

11
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Informacja o studiach podyplomowych

Wydział Architektury WnętrzNazwa jednostki organizacyjnej:

Projektowanie architektury WnętrzNazwa studiów:

Obszar sztukiObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

4Liczba semestrów:

2300Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 9

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 7

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział MalarstwaNazwa jednostki organizacyjnej:

malarstwoNazwa studiów:

Obszar sztukiObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

4Liczba semestrów:

1700Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 18

w tym cudzoziemcy: 1

Liczba absolwentów:
ogółem: 8

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy

Informacja o studiach podyplomowych

Wydział MalarstwaNazwa jednostki organizacyjnej:

scenografiaNazwa studiów:

Obszar sztukiObszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:

4Liczba semestrów:

1700Średnia opłata za semestr:

Liczba słuchaczy*:
ogółem: 15

w tym cudzoziemcy: 0

Liczba absolwentów:
ogółem: 2

w tym cudzoziemcy: 0

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy
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Część 5. Współpraca międzynarodowa

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Universidade de Lisboa Faculdade de Belas artePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011-2015Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ostravska univerzita v OstravePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole Superieure des arts modernes ESAM ParisPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2012Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Akademie der Bildenden Kunste NurnbergPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLPUnowy/porozumienia **:

Kunstuniversitat LinzPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

Artesis Hogeschool AntwerpenUnowy/porozumienia **:

LLP ErasmusPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLpUnowy/porozumienia **:

Akademie der Bildenden Kunste WienPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

FH Joaneum University of Applied SciencePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Academy of Arts, Architecture and Design PraguePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2011Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole Superieure d'art et cermique de TarbesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole superieure Estienne des arts et industries graphiques
ParisPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

ESAG ParisPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Escola Superior de Disseny Elisava BarcelonaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Escola d'art y superior de Disseny ValenciaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Hogeschool GentPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

New Bulgarian UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecola de Arte e Superior de Deseno Mestre MateoPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011+2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

ARTEZ Institut of Arts ArnhemPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Vilnius College of Technologies and DesignPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Alanus Hochschulefur Kunst und GesellshaftPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Folkwang HochschulePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Univerzita Tomse Bati v ZlinePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Univerzita PardubicePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole Nationale superieure d'art de NancyPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2011Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Real Escuela de Arte Dramatico MadridPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009+2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

University of Veliko TurnovoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLPUnowy/porozumienia **:

University of ZagrebPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecoole superieure d'art et design de Saint-EtiennePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

ENSBA ParisPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Universitat der Kunste BerlinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Hochschule NiederrheinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Hochschule fur Gestaltung OffenbaachPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

University of Art and Design Cluj-NapocaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Technicka Univerzita v KosicachPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Politecnico MilanoPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Accademia di Belle Arti di FirenzePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Universitat KasselPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Fachhochschule TrierPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Bachaus Universitat WeimarPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2011-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Sabanci University TurkeyPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

University of Wales, NewportPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Accdemia di Belle Arti di Brera MilanoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 7
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 3

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Accademia di Belle Arti di TorinoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

University of RijekaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad LabemPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Estonian Academy of Arts TallinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPPUnowy/porozumienia **:

University of Art and Design HelsinkiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole Superieure des arts appliques et dutextile RoubaixPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2012Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole des arts decoratifs de StrasbourgPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Fondazione Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"
PerugiaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole Superieure de Beaux Arts de MansPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Technologiko Ekpedeftiko Idrima AthensPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Universidad Politecnica ValenciaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2012Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

National College of Art and Design DublinPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Kunsthochschule Berlin WeissenseePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Hohchschule fur Grafik und Buchkunst LeipzigPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Academy of Arts Banska BystricaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

HUngarian University of Fine Arts, BudapestPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLPUnowy/porozumienia **:

Universitat fur angewandte Kunst WienPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Det Kongelige Danske Kunstakademi BillenkunstkolernePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Designskolen KoldingPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Hochschule fur Bildende Kunste BraunschweigPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Akademie der Bildenden Kunste MunchenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Hochschule WismarPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Academie Royale des Beaux Arts de LiegePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Danmarks DesignskolePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Academy of Fine Arts HelsinkiPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErsmusUnowy/porozumienia **:

Universidade de PortoPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Academy of Fine Arts BratislavaPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

201102913Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 2
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Lucerne University of Applied Sciences and ArtPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

University of LeedsPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Turku PolytechnicPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP EraasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole de design Nantes AtlantiquesPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole Superieure des arts decoratifs ParisPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Fachhoschule KolnPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Fachhoschule DusseldorfPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Vilnius Academy of ArtsPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Hochschule DramstadtPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Kunsthogskolen BergenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Kunsthogskolen OsloPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Newcastle UniversityPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2012Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Anotati Scholi Kalon AthensPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Universidad de Castilla La Mancha Camous de CuencaPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Fachhoschule BielefeldPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2008-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Gotland University SwedenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Goeteborg University, SwedenPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2007-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Mimar Sinan Fine Arts AcedemyPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Accedmia di Belle Arti di LeccePartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2012Okres trwania umowy:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2012-10-12 11:05:47 Strona 108 z 146



Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole superieure d'art d'EpinalPartner umowy/porozumienia:

obowiązującaStatus:

2009-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*

LPP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole Superieure des Beaux Arts ToulousePartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2014Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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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.

*

LLP ErasmusUnowy/porozumienia **:

Ecole regionale des beaux arts de BesanconPartner umowy/porozumienia:

nowonawiązanaStatus:

2010-2013Okres trwania umowy:

Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków): wymiana studentów, pedagogów i pracowników

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba studentów

Liczba nauczycieli akademickich
przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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.

*
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Część 6. Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Architektury Wnętrz

Nazwa kierunku: Architektura wnętrz

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:

z tego:

ogółem: 29

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Architektury Wnętrz

Nazwa kierunku: Architektura wnętrz

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 31

posiadających tytuł
profesora:

7ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Form Przemysłowych

Nazwa kierunku: Wzornictwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

PraktycznyProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 42

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Form Przemysłowych

Nazwa kierunku: Wzornictwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 42

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

10

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 22

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Grafiki

Nazwa kierunku: Grafika

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 32

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Grafiki

Nazwa kierunku: Grafika

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 46

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 10

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 15

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Grafiki

Nazwa kierunku: Grafika

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 32

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Intermediów

Nazwa kierunku: Intermedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Intermediów

Nazwa kierunku: Intermedia - k. unikatowy

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 10

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Nazwa kierunku: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 37

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 13

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

7

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 33

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 22

posiadających tytuł
profesora:

3ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku: Malarstwo

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 38

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

3

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku: Malarstwo

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 19

posiadających tytuł
profesora:

7ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 5

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 3

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku: Malarstwo

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 38

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 12

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku: Scenografia

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 8

posiadających tytuł
profesora:

1ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 4

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

4

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 1

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 2

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Malarstwa

Nazwa kierunku: Scenografia

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 31

posiadających tytuł
profesora:

6ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

2

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

1

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 9

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich:
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki Wydział Rzeźby

Nazwa kierunku: Rzeźba

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

OgólnoakademickiProfil kształcenia:
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z tego:

ogółem: 29

posiadających tytuł
profesora:

8ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

8

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 7

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

6

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 8

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

5

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 6

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0
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z tego:

ogółem: 0

posiadających tytuł
profesora:

0ogółem:

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających stopień
naukowy doktora:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

ogółem: 0

w tym zaliczanych
do minimum
kadrowego:

0

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
*
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