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Na wslep－e nalezy podkre鉦C bardzo dobrze opracowany przez wydzial RapoII

Samooceny・JegorzetelnoSC・kompleksowoSCorazstronamerytOryCZnaSwiadczaopelnym

ZaangaZOWaniujednostkiwprocesdoskonalenIajakoSciksztalcenia．

WladzeUczeInistworzylybardzodobrewarunkidopracyZespoh10ceniaJaCegO・

ZaIaczniknrl Podstawaprawmwizytacji．

Zalaczniknr2　Szczcgdlowyharmonogramp，ZeprOWadzoneJWizytacji uwzglcdniaiacy

POdzialzadahpomiedzyczlonkdwzespoluocenl年賦CegO．

1．KonccIICJarOZWOJuOCCnianegokierunkusft）rmuIowana pIZeZjcdnostk子

1）Koncepqiaksztalcenianawiazl函domisjiUczelniorazodpowiadacelomokreSlonym

WStrateglijednostki，

Mi争iai strategia Akademii Sztuk Pieknychim．Jana Matejkiw Krakowie zostala

OkreSlonawUchwaleSenatuASPNr9／201lzdnia29marca20llr．wsprawieprzyJeCla

StrategiiAkademiiSztukPieknychwKrakowienalata2011－2020．MiSjaUczelnijestd姫enie

do tego，by byC nadal nowoczesna uczelnia artystycznal mlqSCem rOZWqu Wybitnych

talentdw na mocnym hmdamencie bogatd tradycji．RealizLmC pOWyzSZa mlije Uczelnia

StaWia sobie za podstawovTy Celrozwq uniwersalnych wartoScihumanistycznych sztuki

POIskid．　Podstawowymi zadaniami strateglCmymi Uczelni sa：　ksztalcenie

nawielokierunkowychstudiachartystycznych，prOWadzeniebadahnaukowo－altystycznych，

upowszechnianie sztuki，Pelnienie∴mIlk函　OPiniotwdrczq，tWOrZenie powlaz繍n

ze SwiatowymiSrodowiskamisztuki．Zadaniate sarealizowaneprzyzachowaniuwartoSci

i zasadistotnych z punktu widzenia poszanowania tradycjli wyzwa五言akie niesie

ksztahowanietalent（iwwwarunkachglobalizaql．

StrategiaWydziahIRzeZbyzostalaprzyietauchwalaRadyWydziahRzeZbyzdnia26

wzeSnia201ir ZadaniastralegtCZneWydziahRzeZbyzostalyokreSlonewoparciuoanalize

StrateglCZna Akademii Sztuk Pieknychim．Jana Matqiki w Krakowie．Uwzgledniaiac

SpeCy角keWydziahJRzeZby，jegotradycje，ZaSOby，POtenqialkadrowy，ZalozeniaprogTamOWe

wyodrebniono nastepuace kierunki strateglCZne：ksztalcenie w zakresie studidw

artystycznych w dyscyplinie rzeZba（rozwQj kierunkbw ksztalcenia，rOZW句SpeCjalizacji，

1punkly1－8wrazzFX）dpunktamiOdpowiadajakrycnomokreSlonymwstatuciCPoIskIqKom哩AkredytacMnq
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Na wsteplC naleZy POdkre鉦C hardT：O dobrzc opracowally plZeZ Wydzial Raporl

Samooceny・Jego rzelelnoiC，komPleksowoSC orazslronalllerylorycznaiwladc萄O PClnym

ZaangaLowa一一iujednostkiwprocesdoskonaleniajakogcikszlalcenla

WladzeUc7elnlStWOrZylybardzodobrewaru－lkidopraCyZesr，OluOccnlai叩egO．

Zaiaczniknrl PodstaWaPral、nmWIZytacji．

Zaiaczniknr2　Szczcgdl0WyharmonogramprzcprowadzoncJWIZytaCji uwzglednil胴Cy

POdziaはadahpomiedjIyCZIonkdwzespoluocenl…囲CegO

l，KonccpcJarOZWOJuOCenianegokierunkusft）rmul0、、rana PrZCZ．icdnostkcl．

1）Koncepdaksれalcenianawia7・VedomiミjiUczclniorazodpowiadaeelomOkreSIonym

WSlraleglijednostki，

Misjaistrategia Akade1－11iSzluk Pi擁nychim‥iana MatejklW Krakowle ZOStaね

OkrcSLonawUchWaleSenatuASPNr9／2011zdnia29marca2011r wsprawieprz〉勝Cla

StralegiiAkademiiSztukPieknychwKrakowicnalata2011－2020・Mi萌しjczellllJeStdQZenie

dolego，by byC nadal nowoc7，eSna uCZelnla artyStyCZnqlmlqSCem r。ZWくりu Wyt証nych

talcnldw m mocnym mndamcncic bogatg tradyeji．RealizuJaC POWyj・S萄mlS涙Uczclnia

stawia sobic za podstawowy celrozwqI uniwersalllyCll WartOScihuma－listycznych sztuki

poIskid．　Podslawowyml Zadaniami∴slrateglCZnymi Uczelni sa：　ksztalcenie

nawielokierunkowychstudiachartystycznych，prOWadzeniebadahnaukowo－arlystycznych，

upowszechnianie sztuki、Pelnicnie hJnkdi opllliotwdrcz孔，tWOrZenie pow団Zah

zeSwiatovJymiSrodowiskamisztukl・Zadania‘esarcalizowaneprzyzachowaniuwaItOSci

i zasadlSlotnych z punklu widzenia poszanowania tradycjli wyzWah，jakie niesie

ksztaれOwanietalentdwwwarunkachglobalizacJl．

StrategiaWydzialuRzcZby7：OStalaprz）勝tatlCllWalaRadyWydzialuRzeZbyzdnia26

wrzc誼ia2011r ZadaniastralcglCZlleWydzialuRzeLbyzostalyokre鉦）neW。parCiuoanalize

straleglC7ma Akademii SztLlk PleknychimJa一一a Matqiki w Krak。Wie Uwzgledni網C

specynkcWydzialuRzeZby言cgotradyqje、ZaSOby，POtellqialkadrowy・ZalozeIliaprogramowe

vryodrebniono nastepuJaCe klerunki strateglC洲e：ksztalccnie w zakresie studidw

artyslycznych w dyscypllnie rzcZba（rozwCj kierunkdw kszlalccnla、rOZW句spccializacji，

lpuilkl＼I1－8時lraZZPOdr，unkt”niOdr，0、、はldaJqkr）・tcrlOm（一krcs－0－1〉一1、、、StatLiC，ePoiskleiK‘mi甲AkrcJ）′tacy）nC－

2



rozw‘j programdw dydaktycmyCh，rOZW‘l kadry dydaklyczll高上　r）rOWadzenie badali

naukowo－arlystycZnyChiprqekto、WCl一、upOWSZeChnianiedzialalnoSc－nat一kowqIaIlyslyeznq

idydaktycznq，WSpdlpracazinslyluqall－izewI申rznymi：inst〉′tuc」anliktlltury言rodowiskami

SZtuk主naukinapoziomiereglOnalnynl、krとllOWymimiCdzynarodowymorazpelnienlemnkqii

OPlnlOtWdrczq w ramach badaneilnaLICZaneidyscypnny・Cele slralegieZne WydzialLISa

llaStePLllaCe：rOZW旬d亮一IulnoSc一一laukowq．artystyczIlqidydaklyezn軌rO7IWOi ZaSObdw

lllaterialnych，ludzkicl10raZWZrOStSPraWnOScihnkqjollOWania．

lstnlqeZWla7’ekkie…lkustudidwzestrateglarO7・WqJu、WtymmlS周uCZellli．Kierunek

r／eiba，PrOWadZOnyWramaChStruklurorganizacyInyChASPreaiizLueWObszarzedydaktyki

－r）raCnatlkowo－badawczyeh Cele w〉′nik擁cezr）rZyI担IStratCgllrOZW（Uuiml串Ucねni：

kszlalce一一iei wychowanlC Studcntdwl rOZWlJanlCICl10SOboWOScilWdrczql W duchu

hu1－lanizmuitOleranq同gOdniczzasadamiwolllOSciszlukilnauki．pos親kiwahtwdrczycll

日，rOWadzenia badan言nsplrOWanie tWdrczoSciarlystycmq－WieloSc－POStaW tWdrcZyCll、

doskonalenie kadry pedagoglCZng。raZ ksztalcenia r《）wniezinnych osdb poprzez staze，

praktykillaukowc Linlle fbrllly dzlalania，POdeimowanicirealizaqa wspdlpracy zinnynli

uczelnlamiioSrodkamltW（irczynll，lnSlytucJamiiorganizacJaml．

KoncepqiakszlalcenianawIZytOWanymkicrunku，，rZeZba’’zakladawiclowarstwowe

doSwiadczenia bogatq tradycJlSZtukipoIsklqi，eurOpqiskidlSwiatowci，ZC SZCZegblllym

uwzglednieniem rzeZby．WazllaJeStlu rdwnieZ Wiedzai doSwiadczenie wynleSione

z obserwaqli allallZy SZluki aktualnq，pOStrZCgang PrZCZ PryZlllatideii poslaw

maniltstowanychpor）rZeZrdznoraklefbrmylprZqlaWyOraZSZerOkarelleksjainlelektualna，

stanowlaCaJqteOrCtyCZne「mOZOficznepodstawy・FundamentemldeowymkonccpCJISatrZy

imperatywy ksztalt明CC Cele ksztalccnia，metOdyi Srodki stosowanc w proccsie

dydaktycznym．Pierwszy z nich wa…一kLJe wypracowanie stanowiska wobcc szeroko

rozumianq tradyqiszluklWtym rZeZby，POStrZeganeijakoodrebnaiautOnOmicznasrera，

gwaranqa wartoSciowcgo ksztaltOWania tozsamoSci studentdw－　PrZySZlych artysldw，

opaIlego nauSwiadomionq pOtrZebleWICZlpOmiedzyprzeszloSciallcraZnlqSZOScia－dla

przyszloSci・Imperatyw drugi dotyczy aktywnego udzialL一　W PrOCCSie przemian

cywlllZaCylnyChikulturovrych WiazesleZtympotrzebaznalezleniameChanizmuwlaCZania

l Wykorzys‘ania nabywanych W tg Slbrze doSwiadczeh dla ccldw dydaktyczno－

wchowawczych・Impcratyw‘rzecilo konleCZnOまC stworzenia ra（照れと血ego modelu relaqll

micdzy dwoma obszarami kompetenql uZySkiwanych przc7二一Studcntdw w procesie

kszta霊cenia・Program ksz｛alcenia na kierunku”rZcZba，，uwZgledni劉aC rOZliczne

uwarunkowaniakollCe1－11・ueSlenaugruntOWaniukompelcnqlnle71bednyclldtagwiadomeg0，
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twdrc7・CgO Odpowicdzialnego uczestniet、Va W ku血rzc pOPrZeZ S和一kC Sluzye temulna

POlaczenlC dazenia do nZUWyZSZegO POZiomu profesjomlLZlmldoskonaloSciartyslycznq

Z POlrzeba umac－lla－llaillmla1－1entdwrintcIcktualllyCh・ideowyclli akミIOlog－CZnyCh

dzialalnoSci tWdrc隼i Studentdw Wied7m，Lln埠IetllOSeii kolllPelenqe nleZb函ne dla

WPelnienla pOWy／SZyCh celdw70Staly wskazanei opISane W KierLInkowyChl溝ktach

Ksztalcenla PrZyJetyCh przcz WydzialRzeZby ASP w Krak。Wle W2012rokLl．PoC陸cie

dccyZII PrZCZ Wydzial RzeZby o utrzymaniulbrmy jednoIllych，plCClOletnich studidw

maglSterSkich Wynika Ze Swiad0－110Sci710zonoSclprOCeSu ksztalcenia w dziedzinie sJIluk

PlaslycznychiWlaSciWegO mLIindyWldL一alnego tempa rozwqlu§WiadomoSciartystycznq

SludentdW，nie r）Odd短ccgo sIや　rygOrOm kalendarza sludidw dwusIopnlOW）′Ch．Ta

（LlOgdlnlOnalL一tZti）koncepqlajestspqIlaZMISjaSlrategicznq∧Sl）ml．J．Mal（河iwKrakowic．

ktdrazaklada・ZelakollaIStarSZauCZelniaaIlystyc7naWPoIsec，da7iydotcgo．bystaCsle

nowoczesna ucZClllla arlyslycznai mIqSCCm rOZWqILl Wybitnyc1－talcntdw na mocllym

fundamenciebogatqtradycji．

RealizulaCtemlge，JglwdrcyczLliQSleZObowiazanidoIworZeniaobliczaAkademli．

ktdrapotrafjprzylQCWyZWaniacywilizacylnCIVryZWaniaczasu．wjakimzy．lemy、POZOStaIqC

Wiemymi waIloSciom pieknai prawdy．KsztalcaC PrZySZlych artyStdw，tWdrcdw sZtuk

PiCknych，Prqiektowaniai konserwacji．Akademia Szluk Pleknyc111m・Jana Matdki

WKrakowie stawia sobiezacelgldwny rozwqIuniwersaln〉′Ch wanOScihumanislycznych

SZtukipoIskidbedacqczesclaSWlatOWegOdziedzictwaku血ry

Na podstawie analizy dostarczonycll malerialdw w Raporcic Samooceny wraz

ZZalacznikami，aZWlaszczapo wIZyCle naOmaWianym klerunku，，rZeZba”nakrakowskiqi

ASP moznabeztrudustwierdzIC，ZePrOPOnOWanatuOfれaksztalceniaJCStbogataimocno

Zrdかicowana．Wynikalo zardwno71Wiclowickoweltradycji．ktdra zwielkim szacunkiem

lr）letyZmemJCStkultywowanajaki70tWartOScinanowemOZliwoSci．nowemediai－lOWe

pOStaWytWdrczeztqtradyqlWyPlywalaCClubwobecnidkolllr）1ementamC・Mo祖adoslrzcc

dbaloS6　0　Pe有13　0艇nelradycyJnle PrZyPISanyCh do rzcれy zagadniehi staramlOSC

W prZykladaniu sle W dydaktyce do ksztalcenia w obszaT7le WarSZtatu niezbGdncgo

douprawianiazawodurzeZbiarza．ProgralllStudldwJeSlukie…lkowa－lynaOS恨gnleCier）r7CZ

StudcntaprofeiionallZmuWarSZlatowegowdziedzinlerZeZby，r）rjlygOtOWaniedopartnersk南

WSPdlpracyzprzedstawicielamiinnyc1－dyscyplinwprqicktoW細iuarchitektury，urbanistyki

iotoczeniaorazdotwdrczoSciocharaklcrZCinterpcrsonalnym．raloえeniatesarealizowanc

wramachprzedllliolbwkierunkowychJilkrzeZba，rySunCk，PrOicktowaniearchitCkl0－1icz110－
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rZe猫arskicora7r）rZedn1101yPOdslaWOWe・SludentuZySkLUeluwicdzete。retyCZ叫ZZakresu

historiiitcorlisztukl，ZeSZCZeg（ilIl）nuWZglednicniemhisIoriir？eiby、filozomcstetykioraz

a takze przygotowanie w zakresieJeZykdw obcychlla PO7iomac110d r）OdslilWOWegO do

ZaaWatlSOWa一一egO．WranlaChpr／edmiotdwpomocniczychzapozn判eSlCtak7reZ・r）Odstawami

technoIogllinIbmacylnyClliakt一一allly1－1iregulacJan－1PraWllymidotycZaCymiocllrOnyPraW

autorskichlT）OkrewllyCh，anatOllll生geOillet叫lperSPeklywq Tntegrainac7・嘗Cla SlLIdi（iwsa

praktyk主　warsztatyi plenery rze先iarskie，rySunkowo一malarskic oraz tecllllOIoglCZnO一

matcrialowe．W ofercie dydakt〉′eZnq mamy pelen wachtarz problellldWJakicllaPOtyka

allysta－rZeZbiarzwswqleIr）raklycezawodowci．PropollOWanCSatuwszelkleWSr，dlcZeSne

technol。gle，ktdrcmo7naWykor7yStacprzyksztaltowallluWypOWledziprzcstr7enllqllWtym

Zakrcsicbczw小PleniaoferlakszlaleclliallaWIZylowanymklerLInkuJeStln－10、、aCylla，icaly

CZaS POSZerZana BlOraC POd uwagt Zakorzenionq tradyqe mozna uzna〔zalnmWaCyJlle

sleganieponowematerlalydowykor7yStaniawwypowicdziacl‥ZeZbiarskic正dobrymtutm

PrZykladeIllJeSlpraCOWniarzcJbyccramiczn豆PojawlaIqSletakzejedllOSlkoweprdbyuzycla

materialu szklancgo w proces～e ksztaltowania przestrzemyCh．kreacyJnyCII Wyr，OWied7i

Dopuszcza∴Sle tt一takze propozyqe z wykorzystaniem materialdw wtdmycll・reCyklingu

i niekonwcllqOllalnego r）Odc事ela dolradycyJnegO rekodzlela czy rzemlOSla Sludenci

wprocesleksztalceniam明m（一7日vrOSC uczyc sleOdkadryonalWyZSZyChkwalinkadach

zawodowychiniekweslionowanymdorobku・

PoszcrzeniedydaktyklnaWydzialeRzeZbystanowlaPraktykizawodo、一′e詳ealizowane

sa wIbmie plenerdw，WarSZta－dw oraz sympozIOW tWdrczych・Warunklem uZySkania

absolutOriunl WIX semestrzei dopuszczenia do semestru dypIomowcgoJeS12alicZenie

minimumjedncgopleneruwtokustudidw，ZSZerOkidoftrlyproponowaneI naWydziale・

StudenciWydzialuIkeZbypoukoIiczeniuplerWSZegOrOkustudidwuczeslniczawplellCrZe

rysu一kowo一malarskimzelenlentanllpr（yektowaniagrancznegoidzialanprzcstrzcnnych・Jest

toplenerprowadzonypr7eZPraCOWnikdwnaukowo－dydaktycznych WydzialulくzeZby we

wlasnymobiekcicplenerowymJcgowynikikazdorazo、VOpreZentOWaneSqnaWyStaWie，

ktdrqtowarzyszydyskusiaprogralll。WaiocenarcalizaqlZaI。Zehdydaktyc7nyCh－Studcnci

oddruglCgOdoplategOrOkし一S一LIdldwuczcstniczawspeqallStyCZnyChplenerach・Wと一rSZtataCh

i sympoカach skupionych wokbl wybranych problemdwIwdrczych／pr（扉ktowych oraz

technologiilubtechnikrzcZblarSkicl一（PlenerrzeZbywkamielliu，metalu，drewllie，CCramicc，

warsztatyodlewnicze）」〕rocedurarckruladidoudzialu、画egolyPuPraktykacllmaCharakter

konkursowy・　Ponadto studellCi Wydzialu RZeZby regularnic LICZCStnicza

S



W micdzynarodowychllmcrdyscypllnamyCll WarSZtataCh probleIl10W）′Cll；POSZerZ明e

ZnaCZqCOSWqjedoSwiadczellielwdrcJ・e、WarSAaloweomzrozw凋qCkolllPCtenqICSPOleczne

iznalOmO鐙、ieZykdw obcych・KollCePqと一OrganizacyIna r，rOCeSu ksztalceIlialla kierunku

rzeZbajesldostosowanadomodelLIPIeClOletnich、jednolitycIIStudidWlllaglSterSkich Opiera

Sle na POdziaie treSci ksztalccnia k一cmnkowcgoiogdlnego pomiedzy WySPeqJali70Wane

Jednostki－katedry・PraCOWllie「rZedmioty・DzIelislenatr／yZaSadnic／CCtaPy・Ftap1－

WSlepny　－　O Charaktcrzc propcdeulycznym，lllt囲Cy na Celu wprowadzcnle Studelltdw

WPOdstawydyscyplilly、JeStjednocze誼ieetapem W rOWn咽Cymiseiekcyinym∴l’rwaon

dwasemestryiobdmuieksztalcenie∴ZZakresupodstawrzcZby，POdstawrysunku，POdstaw

r）r（yektowanla arChiteklonicZnO－rZCZblarSkiego、1ecllIlik odlewnlCZyCh（odiew′y gipsowe）．

analomii，PCrSPektywylgCOmCtrliWykreSlnq、tCCl…ik wIZuali／aqlid（血tllCntaqiidzicla，

historiisztuk主jezykbwobcyCIliWF・EtapII一之aaWanSOWany．trWalqCyOdmdoIXsemestru

ObqilllLUeZaSadniczeksztaIccniekierunkowc，POdsumowywanewIXsemestrzesludidwprZeZ

absolutorium dopuszczal咽Ce do dyplomu maglSterSkicgo．Od semestru trzeclegO，Studenci

Wybicr網PraCOWnlerZeZbysT，OSirddczterechPraCOWnldyplomuIaCyChWkaledrzerzeZbyI、

PraCOWnle rySunku spoSIbd trzccll PraCOWlli w kaledrze rysunkLIijednq spoSrdd dwdch

PraCOWlliwkatedrzeprqjeklowalliaarchileklolliczno－rZe猫arskiego．PrzICOWniekierunkowe：

rze2by、rySunkul PrqJektowallla Wybieranc sa na Okrcs minimumicdncgo roku．Zmiana

PraCOWnitraktowanajakoinslrLimCnt POSZerZeniair（iznlCOWania doSwladczenia sludenta．

PracownicdyplomLUaCQStudentvvybieran利POZnlqPOSZdstymsemeslrzestudidwidecyをIa

taJeStjedllOCZe誼ic wskazanlem na klerOWnika vrybral均PraCOWnljako promotora pracy

dypl01110Wg．

W tOku studidw obowiazLUe Studenta wykonanie zadah∴Z∴zakresu wiedzy

iuml排tnOScitechnologlCZJlyCllOraZ SPraWnOSciwarsztatowq w dwu wybranych spoSrdd

CZlerecllPrOWadzonychWralllaCh KaledryRzeZbyIItechnikachrzeZbiarskicll．Programtg

katedryobdmuJetakzedzialania7eWnetrZne：Plencry，Praktykiiwarsztaty，Wktdrychudzial

JCSl niczbcdny do uzyskania absolutorium・Do absolutorium wymaganeJeSt rdwniez

7alicァeniei uzyskanic occll POZytywnych z wszystkicll pOZOStalych．Pr7eWidzianych

prOgramem elementdw ksztalcenia og61negoi spcqjalistycznego realizowanego przez

jcdnostkiwydzialowcinllCd7yWydzialowe．Wtoku stLIdidwsludentmaprawodopodjecia

IPS，korzystania z prograllldw”Most∴　LLP ErasllluS Sokrales，iinnychlbrm

indywidualizaqlPrOCeSuedukadi．EtapllltosemestrX－OkresoduJlySkaniaabsolutorium

do obrony maglSterSkiej pracy dyplomowq．Jesl0－1－mjbardzid samodzielnym okresem

e



Studldw，m掴Cym Cllarakter wlasnqi PraCy artyStyCZnO－badawc窄）．Reiacje dydaktycznc

Ograniczonesadowspdlpracyzpromotorenl，OPiekullCmrOZSZerZenia（aIICksu）illCZeStlllCtWa

WSCmlnariacIldypIolnOWyCll．

Konstmkcla PrOgramuks点alcc－liaJeStWlaSciwa，OryglnalllaIWPr／eWa瑚qCqC型Cl

innowacyJna．

Na kierunku prOWadzi siやksztalcenie o prolllu ogdlnoakadcmickim．co zdaniem

Zespolu WizytuJaCCgOnicodd吐ieWPel，lifhklycznegocharaktcrupodejmOWanyeIldZialah．

Wydztic sle，iz wlaSciwszym bylby tu profil ogblnoakadelllickil Praklyezny言akiicst

rekomendowal－y dIa obszaru s7，1uki w Rozporz如zeniu Ministra Naukll Szkolnictwa

Wyzszegozdn．21istor，ada2011rokLLWZalaczllikunr8．

2）Wcwnctrznii zewnctrzniintercsarius複C uCZCStnieza W PrOCCSic okrcSlania

koncepcjiksztaIccnia na danym kicrunku studidW，W tym jcgoIIrOfilu，eCldW，

efcktdw（）raZPCrSPCktJ′WrOZlVOju．

Na Wydziale R7eZby w Akademii Sztuk Pieknychim‥Jana Matqjkl W Krakowie

PICC窄nad caloScia zagadnieIi zw1年ZanyCh Z jakogcia ksztalcellia sprawLJe Wydzlalowa

KomigadsJakoSciKsztalceniaskねdaiqcas準スZespoluds．ZapewllianlaJakoScIKsztalcenia

OraZ Zespolu do OcenyJakoSciKsztalcenia・Przedstawiciele samOrZ如u studenckicgo sa

Wlaczeni w prace Wyd7＝ialowd Komisii dsJakogci Kszlalcenla OraZ Uczelnianqi Rady

ds．JakoSciKsztalccnia，gremiatesaodpowiedziallleZalbrmulowtlniekoncep串ksztalccllia

na occnianym kierunku．Zdal11em rePreZenlantdw student（）W w tych podmiotacllillni

CZlonkowieliczasleZOPlnlaStudentdw，ZWlaszczawzakresieprogramdwsludidw・Podczas

spotkania z ZespoIem Occnl網Cym Studenci stwierdzili ze，maJq Pelne∴∴Za1品nic

do przedstawicicllS mOrZadL一Studcntdw・

W proccsic ustalania konccpcjiksztalcenia na kierunku”Rzciba”w ASPim．Jana

MatdkiwKJakowiebrancbylypoduwageliczncaspektyzw甲anC狙一dzialclllintcrcsariuszy

zcwnetrznychi wewnctrzllyCh．Moznalo dostrzec analizLl璃C Pr7rCdlozona w raporcle

san100ccny dokumen‘aqe programu kszlaIcenla，a ZWlaszc7a unaOCZnia sle tO POdczas

wizytowania Wydzialu RzeZbyl rOZmO、、′y Z prOWadzacymi poszczegdlnc pracownie

pcdagogami．

Wspdlpraca zinteresariuszaIllizew叫1rznymiw oczywistyikorzystny dla obydwu

StrOll Wplywalla ksztaltowallie sLe jedl－OSlkowγCh programdw r）raCOWtli．pIencr（；W
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rzeZbiarskicll CZylemaldw prac sellleStra1－1yChi dypl0－110WyCh Tym Sa11－ym Wplywa

na　負）rmulowanieercktdwksztalcenia．

Ccici efbkty ksztalcellla dla jednolilyCh stagonarnyc115－1elllleh SlLIdidw

maglSterSklCh Wedlug KrajoヽγCh ri：一m Kwallnkacjl ZOStaly przygotow′ania prZeZ

ZespdlZapewnieniaJakoSciKs九alcenia Historyczny、kulturoWylSr）01Ccznykontekstsztuk

Plastycznych w s7CZegdInoSci rzeZby．rysunkul Pr。iektoWania arcllitcktollicz110－

rzeZbiarskiegoJeSt W WPadku WlZytOWanegO kierunku naturalnqi ko11Sekwellqa

ugruntOWanq SrodowISkowo tradycji，ktdraICSI sLIma WiclowiekoWγdl Praktyk，teOrii

i poszczegdlllyCh aktdwtwdrcz）′CllWPlyWra凋CyCh wsposdbnie podleg瑚Cy Wri亜1iwoSci

na ksztaれdydaktykl、Jg PrOgraml Zakhdane ccle Zwaz〉′WSZy na ZindywldLIalizowany

Cllarakter ksztalcenla W Obszarzc sztukillaleZy StWierdzi‘、Ze Slbrmall／OWane ZaPISy

tabelaryczneeftktbwiccldwksztalccnlall10gabyCzdelllliowanetylkonapOZiomlebardzo

Ogdlnym．Ponicwazwprostysposdbzalezqodcllarakleruiednostkowqrelacilmislrz－uCZeli．

ta zaS ma charaklcrzindywidualiz。Wanylniezwykle subtclny・W pclniSwiadomlSq tCg。

WSZySCy WeWl準（rzniinteresariusze、bowicm wiekszoSC zllicll言O PraCOWnlCy krakowsklq

ASI），jeikomlミJe，Samorz担Studencki，Scnat，WlaSciwadla WIZytOWanegO klerunku Rada

Wydzialulinne grcmia bcdace skladowymi slruktury danqlu uczelni・Wcwnctrzni

intcresariusze w sposbb oczywisty mieli wpIyw na LIStaicnie koncepqii ksztalcenia

i sfbmulowanieJg Cel（iw，pOniewaz budowanie tcgo dokumcnlu odbywalo sIC

llaWIZytOWallymkierunkuzgodniezWlaSciwymistandardalll主woparciuoustaloneprzcpISy

itakze poprzcz fomalncinicfbrmalnc badanie oplniistudenckig・Nade ws7ySlko jednak

trzeba w tym wypadku podkre鉦C udzial w tynl prOCCSie ugruntowanqli popartq

SPektakularllylllidokonaniamiwpISanymiwlllStOrle POIskiqisかukiitradycjlStallOWlaCqI

o sile1億akowskiego kierunku，，RzeZba’’・Intercsariusze to glbwnle OSOby powolywane

narecenzentdw，uCZcStnlCy ZaPraSZanido wspdlpracy wralllaCh rdznorodnych pr（扉ktdw・

！）OzostakigruPClworzainstytucje zewnctrzne jak firmy，OSrodek akademicki，jednostki

samorz如owe np．firma Dolina Nidy．Kopalnia Soli WWieliczce，Gminy Adamkowo

iDziemiany，AGH w Krakowieilllne，Z ktdrymiwydzialmwarlumowy o wspdlpracy

narealizac．IePIcncrdwmatcriatowych・SludenclpOdnadzoremdydaklycznymrcaIizuJqPraCC，

ktdre（wmy51ustaleh）zostajaprzekazanenarzeczwspdIorgallizatoratworzacwokreSlond

przestrzeni stala ekspozy（高くSZCZeg61oWC ZaSady w Zal Nr14，Regulamin P／enerdw）

OrganizatOr POPrZeZ Zadanie stalej premlltaql PraC Sludentdw言ch promoqe w fbrlllle

katalogow，baner6wlnfbmlaC）UllyCh，illfbrmaqe wlllCdiach，WSPOmaga PrOCeS

upublicznienia dziclaiJegO Oee時，tWOrZaC Srodowisko szcrokicgo oddziaiywa～lia・
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kszla110Wania SwiadomoScispoIeczneiikullurowg，PrZy SCislym ZWlqZkLlZ S10dowiskieln

lokainymInlcresariuszc zcwnctrznllo rdwlliezil－StytuC．lC Oftr掴ccilldywldualne staZe，

koordynowanc w ramacll Prqiektdw przez Biuro Karier（m．in．zaklad Wilrazy言11Sty…

Odlewnictwa）．Speey撮apracywomawianeidyscyplilliesztukiwllaluralllySPOS（的nar7・uCa

koniec2－10gC sleganla W prOCeSIC ksztalcenia studelltdw dointeresarluS／y ZeWnetrZnyCh，

bowieIllbezlakieiwsr，dIr）raCy kosztoclllonnaitrudllaloglStyCZnle dzialalnoiC w obs7arZe

rzeZbynlCmOglabymicCmlqSCa・NledziwIWleCfhkt言鵜WtymtemaClekrakowskiWydzial

RzeZbymOZC prZCdlozyibardzozrdZnicowanali5時takichintcresariuszy．Wspdlpracaznimi

W OCZyWistyi korzystny dla ob〉′dwu stron wplywa na ksztaltOWanie s時Jednostkowych

PrOgraIll（iw pracowni，∴plenerdw rTeわiarskicll CZy telllatdw prae∴∴SClllCStralnych

ld〉′PIomowyCll．SzczcgdlnleWyraZistymprzyklademwplyWuWSPdlpraC〉′Zinteresariuszcm

zewnqrznym na koncepqe ksztalceniaJeSt PrZMeCIC na Sicbic zadanla dydaktycznego

WPOStacizaktywIZOWa－liaprzestrze一一iwokblgmachuAGIIwKrakowieorazwypelnieniajq

rozleglycII Obszar（iw wspblnego uzytkowania wcwn申rz budynku arlcfhkta1－1i b函aCymi

POklosie1110rganizowanych wsr，dlnie dzialah czy plencrbw・Znakolllieie takze oddzia母c

naLl）rmeCZyZakresdzlalahwobszarzedydaklykiwspdlpracazCenlrumR7CZbyPoIskiqi

wOrohskLl（pracownicydydaktycznikierunku”rZe菊a”ASPwKrakowiewchodzawsklad

Rady PrograllTOWd tdlnStytudi）．Takze za szczegdlnic wyrazisly moma uznaC przyklad

wspbIpracyzInstytutem OdlewnictWaWKrakowicczylnstytutcm CeramikiiMaterialdw

Budowlallyell・WIonieKatedryRzcZbywKrakowiedzlalapracowniarzeZbyceramicZng，

ktdra SciSle Z tainstytuqia wspdlpracLJe．Dla porzadku naleZy wymienlC tL一POZOStalych

interesariuszy zewnetrznych，ktbrzy m明istotlly Wklad w ksztaれOwanlC kierunku

lWyOdrebnienienanimwlaSciw〉′CllCeldwief掠tdwksztalccnia・Sato

Uni＼′erSitatdcrKtinstewBcrllnle，

BezalcIAcadcmyor＾IlandDesign，

FachhochschuleTricr∴‘Inlcrdisciplinary＆intertlatioI－almobileunlVCrSltyOfhistory

＆aIIs’’、AnnaBulanda－Palltalacci，

UlliversiteParis－Sorbonne－SlanprZygOtOWaWCZy，

PollteClmikaKrakowska，

CelmulllRzeZbyPoIskidWOl‘Olisku，

InstytutOdlewnicIwaWKrakowle，

AkademiaGdmiczo－Hulnic坤，

AkadenliaSztukPiekn）dlWLOdzi，

Fulldacja Gospodarkii　＾dminlStraCji Public711Cj，Uniwcrsytet Ekonollliczny
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wKrakoWic、

IDMSADomMaklerskiWrKrakowie，

KopallliaSollWWieliczccI

StOWarZySZellienar7ccZPamietowaiAdamkowa，・OSrodekDzialahArtyst）′CZI－yCh，，

WPiotrkowicTrybunalski111，

，，EmaliaOikusブSAっ

，，DoIinaNldy‘’SA．、

Insty…CeramikiiMaterialdwBudowlanych，

．．KaftlArt”－PracowniaCcramlCZm、LidiaPogonkowska

Zakladl｝orcelany，，Cmieldw’、Sp zo0．、

，．Comex“”sp．70．0っ

ccntrumWiaryiKulluryヽl用ebdowie，

Muzeum，，DomIlauptnlan（iw’、－SzklarskaPoreba，

Galeria，、Na Slyku“l Chrzandw，Midski OSrodck Kultury、Sporlui RekrcacJl

wChrzanowie、

BoleslawicckiOSrodekKultury、Mi函zynarodoweCcntrumCcranlik主

DomPoIoniiwKrakowie

MuzeumPdlnocno－MaJrOWieckiewLomzy，

GminnymOSrodekKulturywOZarOWie，

MuzeumWitrazuKrakowskiZakladWitrazdwS．G．Zelehsk主

Galcria，，UJaksy”MBWA，Miechdw，

GliwickieZakladyUrz担zehTechnicznych，

Htittenes－Alberlusl）01ska，Lublin，

’i’S－THERM，Czestochowa，

WalcowniaMctaliNiezclaZnyChSp．zo．o

EIzbietaBarabaszi’I北sporLlmpoIl’ll

ZakladArtykuldwScicmycl十一ARMESil，

Elkon，Rybnik、

ZakladArtykulbwScierllyCh’’ARMES●一．

MuzeumRegionalnewMySlenicach，

GaleriaSztukiJadwlgaBocho－KokotwZlelonqiGdrze，

Pensjonat”RaadnaUroczysku’’－SZklarskaI）orcba．

Spdldzlelnia，，CeramikaArtystyczna’’－Boleslawicc，

Ur空dMiqISkiwKl－yniey－Zdr（高U，
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UrzadMlaStaWZaWlerCiu．

UrzadGmiIlyDzicmiany，

Occnakohco、、ralkry′eri〝mOgbInego2wyr壷nlalaCO

SynlctycznaocenaopISOWaStOPnlaSPelnieniakり）le′－tb”I・～ZCZeg（寝間yCh

l）Koncepcja ksztaJccnia na wizytowanym kierunku，J7CZha”W PCIni nawiazujc

do misjiASl’im・・Jana Matcjkiw KrakoWic∴a takic odpowiada∴eCIom okrcSlon〉′m

lVStratCgiijcdnostki・Innowacyjno蛮ofcrtJ′ksztalceniazaslugujcnawyrbinicnic．

2）WydziaI RzcZby W ASl）w Krakowic WZOrCOWO WSPdIpraCuje z zcWnCtrZnymi

iWCWnetrZnymiintcrcsariuszamiW prOCCSictworzcnia konccpcjiksztalccnia．Studcnci

SaWlac棚niwproccsustalaniakonccpcjiksかaiccnianaocenianymkicrunku．

2．Spdjno錐　Opracowancgoi stosowancgo w jednostcc opISu ZakJadanych ccIdW

i efektbw ksztaIcenia dia occniancgo kierunku oraz∴SyStem potWicrdzaj準yich

OSやganie

l）ZakIadanc przez jcdnostke Cfckty ksztalccnia odnoszacc sie do dancgo

progmmustudidw，StOPnlalPrOmu，ksztalceniasaZgOdnczwymogamiKRK

oraz konccpcja rozwoju kicrunku；Zakladane∴∴efckty ksztalccnia

nakicrunkachopro刑upraktycznymuwzgledniajaoczckiWanialT′nkupracy

lubwymaganiaorganizacJlzaWOdoWyChlumO別iwlaJaeCuZySkanicuprawnich

do wykonyWania∴ZaWOdul a na kicrunkach oI．rOfilu ogdlnoakademickim

wymagania fbrmuIowane dla dancgo obszaru nauki，z ktdrcj kicruneksie

wywod高opiscfcktdwjcstpublikowany・

Wydzialowy Zespdlds・　ZapcwnieniaJakoSci Kszlalcenia przygotowal

na wIZytOWanym kicrunku zakladane kierunkowe el嵐ty ksztalcenla dla jednolilych，

staqonarnych5－1etnicllStudidwmaglS‘erskich・ZalwierdzonyclluChwalaRadyWydzialudn・

19．06．2012T．

Zesp61Wizyt高cy PKA po zapoznaniu sie z dokumentacja stwierdzil zgodnoSC

zalozonychkierunkowycllispecJalnogclOWyCllOraZPrZedmiot。WyChelbktdwksztalccniadla

kicrunku”rZeZba’’，POZiomu kwallnkaqiii prolllu ksztalcema Z Krajowymi Ramami

2、VCdiug pr硯CtqSkalIOCCi一、、l、rd7nIIIaC。，”・pC面、川aC′準0・eZCSeiO、、）0同一Cdostateeノi－ie、
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KwalinkaciidlaSrko1－1icIwaWyzszcgo・Rdw1－1eZ Zakladancefcktykszlalce－liasazgodnc

Zk0－lCePqqrOZWOiukicr…ku．

Zespdl po7ytyWnlC OCCllil sp（岬036　kierunkowyclll PrZed－llIOtOW）′Ch eLtkldw

ks71alccnia w odnicsieniu do wymagalllbrmulowanych dla obszaru wied7〉7・Z ktdrego

kieruneksiewywodz白akrdwniezstopiehuwzglednieniaw〉′magahrynkL一PraC〉′（znaezacy

WPlywprzedslawicieliprac。dawcdwnalbrmulowaniuefekldwksztalcenia）

WydzlalR7eiby posiadal－10ZllWOgCIOSlagn一ccia klCrunkowyclllPrZedmiotowych

C篤ktdw ksztalccnla POPrZeZ realizac持　Celdwi szcZegdlowycll el証tdw ksztalcenia

dlaposzczegdlnychprzedmioldw，gruPPrZCdmiotdworaz praktykzawodowycll．

Sylwetkaabsoiwenta，OkreSlonadlastarszychlalsludidwJeStZgOdnazestandardami

kszlalceniaz2007roku

Zalozonc cfekty ksztalcellia sa doslepne∴W materialach zgrollladzonych

W Dzickanacie Wydzialu rzeZby ASPinl・Jana Matqjkl W Krakowle、OraZ Slopnlu

uproszczonymnastronieintemeloweIuCZelniwzakladcc、，rZCZba’’

2）cttkty ksztalccnia dancgo programu zostaLy SformuioIVanClヽ′　SpOSdb

ZrOzumiaIyisaSPrallrdzalnc，

Efekly ksztalcenia，Zardwno kierunkowc言akiprzedmiotowc，Sa W Pelnisp（HnC，

zrozumialei przqrzyste，aJednoczcSnie dobrze oddaiallldywidualnyi nlePOWlarzalny

charakterstudidw．Efektyksztalccniasasprawdzalne、ZOSlaltakzeskonstruowanyspccialny

systemichewaluacjiOpinietapodziel諦rdwniezstudenci・StopieliczyteInoScIZakladanych

efekt6wksztalcelliazaslugLUenaWyrO邪ic－lie・

3）jcdnos‘ka stosuje plZCjr柑Sty SyStCm OCCny Cfcktdw ksztalccnia，

umozlilVlaJaCy WCIT′nkacjc zakIadanych ccldwi occnc oslagania cfekt6W

kszdIlccnia na kazdym ctapic ksztalccnla；SyStem ten jest pOlVSzCChnic

do討epny．

Zasady zaliczeh okrcSLone70Staly w regulaminie studidw oraz w sylabusach

przedmiotdw．Regulamin sludidw′　Akademii Sztuk Picknychim・Jana Matdki

wKrakowieprzのetyuChwalaSenatLINr27／2012zdnia24kwietnia2012r・・Ze加liallami

wprowadzonymitlChwahSenatuNr8／2013zdnia23kwielnia2013r・・OkreSlapodstawowe
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PrOCedury ZWlqZaIIC Ze叩raWdzenicm efektdw ks油ccnia・do ktdryclll－10ma ZaIiczyc・

Orgallizaq掴rOCeSudydakt｝′CZnCgOZ‘ernllllamilOkresemtrwalliaseglegZal－linacylnyCh，

Slosowaneskaleocen，SkladanlCegZamindw，uZySkiwanie7aliczenprzedmiotdwISemCStrdw，

Praktyk，ZaSadyisposdbprzeproWrad代niaegzaminu dyplomowego，WarunkiT）OWtarZania

PrZCdmiotdwISemeStru、SkreSI3－1iazllSt〉′Studcntdw・Wltymzr）OWOdubrakL一POStePOW

WnauCeOraZPrOCedurynagrad州11iastudentdwoslqg瑚eyCll11時eps／eWl′niki

Student na r）OCZatkL一SCmCStru ZaPOZnqe S準Z PrOgramCm PraCOWnl，Warunkami

Zaliczcil，fomaminatICZaniaimetodamiichwerynkacii．Zgodniez§19ust．lRegulamlnu

StudidwokresallllPOdlegaJqCymizaliczeniusa：SCmCStrirokstud1dw・WUczelniobowlaZttIa

7aSady zaliczania w systemie pLlnktowm（ECTS）．Za podslawe do uzyskania Zaliczcnia

PrZ〉Umu．Ie Sl uuPySkanie zaiiczeh，CgZamindw，PIcnerdw prZeWidzianyCh r）1ancm Studidw

WWym主tr／e60punktdwECTSwrokuakademickim．WszystkiefbrmyzalCCprZCWidziane

PlanemslLIdidwpodlegaiazaliczeniunaocene．ZgodniezRegulaminemstudidw（§21ust2）

W Uczellliobowiazttie8－StOPlliowa skala ocen：Od occny，，niedostateczna”（2、0）do occny

，，cc1両ca’’（5．5）．WKaledrachksztalccnlakicrunkowegolbrmazalicze－liapracysemestralnqi

JeSI przeglqd／egzamin・Stanowi on o dopuszczeniu do seミll CgZanllnaC〉lnqi・Pedagog

prowadzacy prezcntuJei omawia prace aIlystyczna studenta uw7gledniaJaC WSZyStkie

czynnikiI－laJaCe WPlyw na ostateczna ocene posl印OW W praCy Rada Wydzlalu po

zapoznanius将uWagamimozeprZ鵬ClubrckomcndowaCinnaocenewtymWnioskowaC

o wyrozllienielub pochwale・System oceny w forlllie przegladu wydzlalowego pozwala

zapoznaCsICZefektamlPraCyWrdznychpracowniacll・doslrzecindywldualnepredyspozyqe

studcntdw，doccniC ponadprzcclelne zaangazowanie przekladz南ce s時　na rdznorodne

dokollaniawralllaChzadahpracowl－ianychiwlasnycll」）ozwalardwniezL一Chwyc－CPrOblemy

zwlaZane ZlrudnoSciamlW realizaqlPrZyjetych w programie zalozeh・Pozostale fbmy

zaliczetlto zaliczenie zaliczenie z ocena．Occny z cgzamlndw，Zaliczenia wpISyWane Sa

doindcksuorazkartyzaliczeniowqi．Wynikizaliczaniaprzedmiotuiocenyzaliczeniafbm

zal持C SQねPISyWane WPrOtOkolach Zaliczen przedmiotdw・kartach okres。WyCh oslagnleC

i windeksacll Studentdw．Poddane ogladowi karly okrcsowych oslagnlCC Studenta

oraz protokoly zaliczenia przcdmio‘u pozwolily na sIwierdzenle，ZC Sa One PrOWadzone

poprawnlC．Wszystkierodzajee†ekldwkszlalcenia（Wicdza，umiqietnoSciikompctenqie）sa

weryfikowaneprzezprz〉鳴temetOdy

Podstawe Zaliczenia praktyk stanowla Ple－lelう′・、VarSZtaty・SymPOZla OraZ Staze

organizowane w ramach Biura KarlCr・StudentJCSIzoblLgOWany do zalic∠el－ia minimum
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jedncgo pIcllCru W tOku sludldwjako warLlnCkl－ZySkal－ia absolulor…11PierwrSZy Plencr

rysunkowo一malarskl adresoWatlyJeSt do studentdw，kldrzy ukohc卑ill r。k slLldi（iw，

OrganizowallyWdonlLlPIcllCrOWymASPnaIIarendzie，WOkresleWrZe鉦iowynl WcaloSci

Llnal－SOWany Ze Sr。dkdv日ICZC1－11，trWa10－14dni．Erekty r）raCy PrCZentOWane w Galerii

Wyd7ialu RzeZby jakolbrma przegkidu W Katcdrze Rysunku．1）lcnery／warsJltaty

nadprogramowc reallZOWa一一e Sa W ramaCh wspdlpraCy Z．lednostkallli samor萄dowyml，

nrmami．orazwramachzadalipromocyinyChaLICZeStnictwokwalinkowancpoprze／konkLlrS

nanajlepszyprqiekt Wyd71ialkorZyStardwniezzzaproszehnawarsz1時rOrganizowaneprzcz

inne uczclnickr80WrC，nP PoIc Sztuk主Rodowo，（Cykiicznie），MiedzynarOdowe Warsztaty

Odlewnicze，ASP Gdahsk．（cykllCZnie）alakze　71agraniczne sympo勾a w ramacll

Micdzynarodowycll Warsztaldw z cyklu CROSS－BORDER NETWORK OFliISrORY

ANDAIyr．2010、2011．2012EUROPEANFORUMOFIIISTORYANDARTS（cyklicznie）

－dla studentdw kilku europ函kich szkd！artystycznych prqjeklowycll（warsztaty metalLら

Papieru，urban－art，land－art言ntemcdia），Namedy（NlemCy），Krzyz・0Wra（PoIska）、Liegc

（Belgia）．Wystawapracuczcs1－1ikdwzamykapleller／warszlaty，CZeStOWkilkuo§rodkachnp．

WarSZtaty”MultikuLturallZml Koegzystenqa、’－Miedzynarodowe Warsztaty Prqjektowo－

RzcZbiarskle W OroJisku mialy swqle PreZentaqC na fbrum kraiowymizagranicznynl．

Werynkaqji efektdw ksztalcenia dolyczacych pIcncrdw dokonLUe OPiekun plencr（iw，

acaloSciowqoceny－dzICkan．

ProcesdypIomowa－lianaklCrunkurzeZbajestZgOdnyzobowlaZuIaCymRegulaminem

Studidw．Wpis do pracownidyplomuaCqlm4roku studidwJeStjednoczeSnie wyborcm

promoIorapracydyplomowqi（kierownikpracowni），WprZeCiwiehs面edoaIleksu，ktdrcgoto

opiekunastudentwskazuJeWIXscmestrzestudidw・SzczegdlowezasadyokreSlaRegulamin

AneksdwPracDypIomowychllakierunkurzeZbaprz〉勝typrzczDzickanaDccyZjaNrl／2010

z dnia16grudnla2012「．Student tworzy aneks w jednqi ze specJalnoSci／przedmiotu

pospelnieniunast印uJqCyChwarunkdw：

－rySunek－PraCalub cyklprac wykonanych w okresie od5－10scmcstrLl，ZatWierdzona

IrCkomcndowanaprzezopiekLInaaneksu，

－Prqieklowanie plaslyczne（litemictwo）－Oilc przcdmiot jcst konlynuOWany PrZeZ CO

n叩llniej3koLejnesemcstry．AneksemmozcbyCpracalubcyklpracwykonallyChwramach

zaJeCWPraCOWniachlubwarsZtatdw，SymPOZIOWtUCtyChWPlaniestudidwwokresicod5－9

selllCStruZatwierdzonairckolllCndowanaprzczopickLInaaneksu：
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ーOrganizacJa Pr7CStrZCni－ZlllOZliwoScやWyboru dwdch Sciezck progralllOWyCh oile

PrZCdmiotJCStkontynuowanyprzeZCOnumn隼13kolqlneSellleStry・AnckscmmOZebyCpraca

lub cyklprac wykollanyCh W ramaCh z補C W PraCOWniaclllub warszrtatdw、SympOスlOW

LUetyCllWPlalliestudidwwokresieod5－9sellleStruZatWicrdzollalrekomendowanaprzez

Oplekunaaneksu；

－WarS7tatr7eZbiarskl（PraCOWnicrzeZbywmaleriahchdo wyboru）－OileprZedmio白est

kontynuowanyprzezcon劉nlllも3kolかleSemCSlry・AneksemmozcbyCpracalubcyklprac

Wkonanych w ramaCllZとUeC W PraCOWniachlt一b w toku WarSZlatdw，Praktyk，Plencrdw

IWPISanyChwplansludldwwokrcsieod5－9semeStruZatWierdzonairekomendowanaprzez

OPiekunaanek…（PrOWad斡ccgOPraeOWnlC．WarSZlat）

KolqinyctaptovrybdrtcmalL一WraZZPrOPOZyqqOSObyrccen7Cnta．ktdretocicmcnly

POdlcg網ZatWicrdzeniuprzezRadeWydzialuRzeZbywIcmllnieJCSicnnym StudentZOS均e

dopuszczolly do semestru dyplomowego na podstawie uzyskallia absolulorium w se即

Zil110Wg（！Xsemestr）irealizuieplanprzygotOWaniapracydypIo1110W屯

W temillle dwdch tygodnlprZed obrona studentJeSt ZObowlqZanydo przedlozenia

pracydypIomowqPISCmnqWraZZdokumentacJ＝‖btograriczn紅ZPOtWierdzcniemprzyIeCla

do obrony przez promotora．Warullkiem dopuszczenia do egzamlnu dypIomowegoJeSt

ZaliczenleWSZyStkichprzedmiotbw，Plenerdw，PraktykprZCWidzlanyCllPrOgramemStudidw，

zlozenie w ustalonym terminic pracy dypIomowq主Zlozcnic oceny recenzenta・Na ocene

egzaminu kohcowcgo sklada南sIC‥OCCna Za CgZamin uslny，OCena Za praCe artyStyCZna

rzeZbiarska，OCenaZaPraCCartyStyCZnaWramaChaneksu，ObronelpreZCntaqicdziela・Pytallia

cgzaminuteoretyczllCgO OraZOCeny ZPOZOStalychczcscicgzaminuwrazzocenawpISanq

do dyplomu zostaJa ZaplSane W PrOtOkoIc egzalllinu dyplomowego・Wraz

zprzedstawionarecen補Sadokumentcm potwierdz魂cynlWlelopoziomowe kompetenqe

dypIomanta．Egzamin dyplomowy zawicra：PrCZCntaqie dzielaiomdwienieJegO WaZnyCh

cIcmcntdw，dyskuiS高otwa的dotyczacadziela，OdczytaniepracypISCmnd，OdczylanictrcSci

recenzil．egZamin ustlly Z Zakresu3podstawowych kategorii・dyscypliny kierunkowq・

ZagadniehsztukiwspdlczesnqorazZakresupracydyplomowql・

ZgodniezopllllaZeSpOluocenl棚CegO，atakzcoplntaStudcntdwwyrazonapodczas

spotkaniazakladaneefbktyksztalceniasaspraWd7alne・Wiedza」CStWerynkowanapodczas

egzamindw・UmigetnoScinatomiasIsaSPraWdzancwtrakcleZ補CWarSZtatOWyCh・Studcnci

saocenianiobiektywnie，naPOdstawicswoichumlqCtnOSciorazm明ZaPeWnionamozliwoSC

wgladu do swoich prac w celu uZySka－liainfbmaqI nalclnat POPelnionych bleddw・
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WymaganiaorazlbmaweryfikacJleJtktdwksztalcenia、iCSIprzcdsta、Vial－an～lPlerWSZyCll

Z明CiachdydaktycztlyChPrZeZPrO、Vadzqcych．

NaoccnianymkieruIlkunieprowadzisicksztalccJliallaOdlegloSd・

ReasumUaCIZespd10cenl棚Cy StWierdza zeiednostka slosLUe prZCu7：ySly system

OCenyefektdw ksztalceniaimo71iwogciweryfikaqlZakladanych ccIdW Stosowanyprzez

jednostke s〉′StemtCnJeStr・OWSZCClllliedostepny・Ob可nu．iCOnWSZyStkiekategorleertkldw

ksztalcenia（wicdza，umi壷tnoScl点ompelendespolecznc）iprzewi（埴ewlaSciwedlanich

SPOSOby wcrynkaqi oraz　…lOZliwia zmierzeniei ocene eftktbw ksztalcctlia

naposzczegdJllyChJCgO etar，aCh ze∴SZCZCgdlnymuwzと症dniclliem proccsu dyplomOWania．

SystemuwzgIcdniardwnleZPrZyC7）′一一yiskaleodsleWuOra／St0匹hdostepno§clinLbrmaqlna

tematslosowanegosysIcmuoceny・

SkalaodsiewuwwIZyloWanqjednostCeJCSIpordwnywalnadowystep明CqWlnnyCh

uczelniacllaIlystycznycll．

4）jcdnoslka monitorujc kariery absoIwcntdヽ、′na17mku pracy，a uZySkanc

WynikiWykorzystujcwccludoskonalcniajakogciIIrOCCSuksztalecnia．

PozysklWalliem danych dotyc坤CyChlosu absoIwcl而W、uZySkanych kwalillkacjl，

rozwqiukarieryZaWOdowQJZ糾mUe SicAkademickieBiuro KarieriRealizacjiPrqicktdw

BadanielosdwJeSlprzeprowadzane po roku，naStePnle PO trZeClllP準Clu Od ukoliczenia

Studi6W．FormaPrZePrOWadzeniabadaniaJeSlelektronicznaankicla W roku akademickich

2011／2012naocclliallymkierunkuzgodenaudzialwbadaniulos（iwzawodoWγCllWyraZilo

8na22studelltdw．WyniklankielprzedstawionesanaRadGWydzialuorazprzekazywancsa

do Wydzialowも　Komiミii ds．JakoSci Ksztalccnia w celu dostosowywania zakladanych

WPrOgramicsludidwefektachksztalcemadopotrzebrynkupracy・Wladzekierunkuwpelni

WykorzystuawynikibadahorazinIbrmaqeplynacezprywatnychkontaktdwprolllOtOrdw

z absoIwentami w celu doskonalcniajakoSci ksztalccnia．Wladze jednoslkl klada nacisk

nakontakly z otoczeniem spolec7，n（、－gOSpOdarczym reprezenuuacym rynek pracy，a takzc

na zaangazowanic przedstawicieli tychinteresariuszy na ksztaltowanie struktury clもktdw

ksztalcenia．

Zataczniknr40ccnalosow70WybranychrII．aCCtapOWyChorazdyplomowych・
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Podczas hosl証acjiza南ZcspdIWizytuJaCy dokonaI occn〉当、rybranycllPraC

Clapowych，OraZlosowowybranychpraedyplomo、V〉′ChzostatnicllIat・WoccnicZcspoIu

PraCedyplomowcjakictapo、、CprCZCntujcbardzoWySOkipoziom，狙rdwnoartJrStyCZny，

jaki、、’arSZtatowy・ZcsIJdi Wizytuja・γ∴prZyCh）′1a sie d0、、・〉′Sta、、，icnia oceny

Wyrb加iajaccj・Praca tcorctyeZna，jakipraca praktl′CZna WIlCinispclniaja krylcria

pracymagistcrskiej．

Occnakohcowa2km・leri′，mOgdIl′egOWyrdznlaIaCO

Syntetycznaoccnaop－SOWaStOPnLaSPe面eniaktyle／高1用ZCZeg〟（）lyC・h

I）Konccpcjaorganizacyjna proccsu ksztaIccnia nakicrunku rzcibajcstdostosoIVana

domodelupiccioIctnich，jcdnoiitychsludidwmagistCrSkieh．Opierasienapodzialctrc語i

ksztaIccniakicrunkowcgoiogdlncgopomiedZ，yWySPCCJalizowancjcdnostk主katcdry，

PraCOlVniciprzcdmioty・Zakladane prJ：eZjednoslkc cftkty ksztaiccnia odnoszace sie

dodancgoprogramustudidw，StOPnlaiprorilu，ksztaIccniasa7gOdnczwymogamiKRK

OraZkonccpeJarOZWOjukicrunku．

2）Efekty ksztaiccnia，zar6wno kiemnkowe，jakiIIrZedmiotowe，Sa W pelnisp6jne，

a jednocze紅ie dobiZe Oddajaindywidualnyi nicpowtaIzalny charaktCr Studidw

na wizytOWanym kierunku．W opinii Zcspolu OccnlaJaeCgO ZOStaly sformulowanc

W SPOSdb zrozumialyisa SPraWdzalnc・CzytelnoSe zakladanych efekt6w ksztalcenia

zasluguJCmWyr6zdicnie．

3）Jcdnostka stosujc przejrzysty system ocen）r CrCktdw ksztalccnia，umOzlilViajacy

WCryfikacje zakladanych ccldwi occnc oslagania cfcktdw ksztaIccnia．InformacJe

na temat stosowanego systcmu occny cfcktbw ksztaIccnia sa pOWSzCChnie dostepne

iznancstudcntomoccniancgokicrunku．

4）Jcdnostka monitorujc karicY∴absoIwcnt6、、・na∴rJ′nku pracy，koIZyStajac

zc wszyStkich mozliwychinformacJl，a uZySkanc wyniki wykorzystujc w cclu

doskonalcniajakoSciproccsuksztalccnia．

3．Programstudibwumoj描Il′iaosiagnlteiczakladanyehcfekt6wksztalccnia

l）Rcalizowany program ksztalccnia umozli11′ia∴Studcntom osiagnieeic kazdcgo

Z言乙akladanycIICCldWicfcktdW kszlaIcenia orazuzyskaniezaMadancj slruktuly

klValinkacjiabsoilVCnla，
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WizytowanykierL同一ekdyspon里PrOgranlCm，Skierowallymna。SIqganiezakladanych

Celdwicfbktbw ksztalcenia，ktdre zostaly wlaSciwielPrJtqrZySCIC∴Sfbrmulowane・Ceiem

dydaktyczllymi pedagoglCZnym realizowanym na klerunku rzeZbaicsI przygoIowanle

Sludellta do samod7iclnciPraCy arlystycznd・KsztalcenielWyChowallle nakierowancJCSt

lla PrZekaスanlC ZakresLI WICdzyi umlqetnOSci niczbednycll dla proLl料onalnego

iodpowled7ialncgo dzlalalliatwdrcz・egO WSfbrzc publicznqi．W zw時点u／tym reanZaqla

PrOgramudydaklycznegollaklerunkurzcZbazapcwnia：pOg塙bienlelL一grunlowaniewicdzy

O rZeZbie，jako aulonomlC7nqi dyscyplinie arlystycznq上∴7aPOZnanlC Ze SpeCyfikq

i potellqalem wyrazowymJCZyka plaslyczncgo stosowancgo w rzcZbic、doskonalenic

umlqetnOSci warsztatow0－tCCllnlCZn〉′Ch niezbcdnyCh w procesie kollStruOWanla OblektLl

rzeibiarskiego；WPqlellle Wiedzyl SPraWnO料i w zakresie stosoWanialradycy．myCh oraz

nalnOWSZyCh technlkl teChnologll rZCZbiarskicll OraZ metOdoIog～li organizacJl PrOCeSu

twdrczego，rOZbudzcnleSwladomoSciindywidualnychpredysp。j：yCJlartyStyCZnyCllStudcllta．

KlerunekrzeZba，prOWadzonywramachslruklurorganizacyJnyChAkadenliiSztukPieknych

lm．Jana Matdki wKrakowle realizue we wlaSciwym sobie obszarze dydaktykii prae

naukowo－badawczychccIcwynik魂ce zpr瑚etq strategllrOZW〔Uuimi串Ucnln主wtym

ksztalceniai wychowywania studentdw，rOZWl．ianiaich osobowoSci tWdrczql W duchu

humanizmul tOleranql』gOdnie z zasadanli wolnoSci szlukii nauki・VII op一mii Zespolu

WIZytuJaCegOrCalizowanyPrZeZjednostkeprogramumozliwlauZySkaniczakladanqIStruktur）r

kwalinkacjiabsoIwcnta・

PieciolelnieicdnolilestudianaWydziale RzeZbywASI）wKrakowiedobrzesluza

dydaktycenaoccnlanymkierunku・PrzeSledzellietreSci，fbrmz劉CCdydaktycznychimetod

ksztalccniapozwalaZespolowiwIZytLUaCemunauPCWnicniesleCOdowlaSciwegoichdoboru

w celu oslagnleCla OkreSIonych dIa kazdego przcdnliotulgruPy PrZed1－liotdw ef氷tdw

ksztalcenia．OrganizaqastudidwwsystcmiejcdnolitymJeStmOdelelllul110Zliwl綱CymClagle

sprzezcniazwrotncpomicdzypostepamiwzakresiewiedzylumlqCtnOScIZaWOdowych－

technicznych，teChnologlCZnyCh，WarSZlatowychitp・i umacnianicm tZW・WyZSZyCh

kompetenqii aIlyslycmych rOZWlJanyCh wraz z poglebia－liem wicdzy ogdlnq

i spedialistycznql Zdobywanq w trakcie studldw teoretycznycll，Cksperymentdw

I SamOdzielnych prc車ktdw artystyczno－badawczych・Indywldualizaqa gciezek

programowych umo茄wlaIaCa doglebne rozpomanie cechi predyspozyql Studenta oraz

elastycznoSC w podeiSciu dolempa przyrostL一　Wicd7：y，umlq庫noScii kompetellql

na poszczegdlnychlalacll Studidw，nakicrowana na ogl函caloScIOWy rOZWqiu Sludenta
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W PleClOletnlg PerSPektywiel gWara－ltLUe pIynnyillarll10nlJI－y rOZWqI SwiadomoSci

artystycznqstudentai、iegOtW（）rc均SamOdzIClnoSci

Naomawianymkierunkunicopracowall。SyStemukszlalcenianaodlcgloSC・

PrzyJqapunktaqiaECTSnalhT17〉OWanynlkierunku、．rZeZba”wASI｝illl．JanlMa車iki

W KrakowleJCStSkonstruowanawprzewa祖IaCq CZeSCIPl‘awidlowo、adekwatnlCOd（坤c

Lbklyczny nakladpracy studentawodl－ieslenludogodzin kontaktowych zprowadzacym

Z腫Cla，OraZ ZaangaZOWanie wlasnego czasu studcnta pOZa gOdzinami7年南，ktdryJeSl

konieczny do uzyskanla PrZCWidziallyCh efektdw ksれalccrlizL NleWielkim uchybiel－iem

Wydztie sle PrZyZnanle na rOku plerWS7ym29pLlnktdw w scIllCStrZe ZllllOWym、ZaS31

SenlCStrZCletnim・PraktykaL一CZy，ZebyWat0両udnieniempodczaswyjazddwzagranlCZnyCh

W ramaCh Erasmusa・Nieprawldlowy，一1JeSt dysproporqa mi函Zy punktacjq semcstralna

naroku5，gdZie nasemestrzezimowγmSludentmozezgromadz壷zaledwie21punktdw，ZaS

W SemeStrZe OSlatnim，dyplomowym punktaqia ECTS oslaga　39　punktdw．Stoil（）

W SPrZeCZnOSci z zasada rdwnomlCmCgO rOZlozenia ptlnktdw wc wszystkich semeStraCh

i uniemozliwia wyJaZdy doinnych oSrodkdw akademickich，a ZWlaszcza prz〉JmOWanic

Student（）wzirmychuCZelnl naSCmeStrZdencylempunktdw．

Zalccanc byIoby na roku piatym skorygowanic punktacjii dostosowanic jcj

doog61nicpTZyjctcgosystemurozdzialupunkt61VECTSpo30wkazdymsemcstr雄．

PraktyklZaWOdowestanowliiPOSZerZenicdydaktykinaWydzialcRzeZby；realizowane

Sa W fbmie plenerbw，WarSZtatdw oraz sympoZIOW tW（irczych・WarunkLem uZySkania

absolutorium wIX scmeStrZei dopuszczenia do semestru dypIomowegoJeSt Zalic7；enie

nlinimum jednego pleneru w toku sludidw・Studenci Wydzialu RzcZby po ukohczeniu

PlerWSZegO rOku sludidw uczestllicza W PIcnerzc rysunkowo一malarskim z elementami

pr（房ktowania graficznegol dzialah przestrzennych・Jest to plencr prowadzony przez

pracownikbwnaukowo－dydaktycznycllWydzlaluRzeZbywewlasI－ymObiekcieplenerowylll

ASP（llarendawZakopanem）PlenerlrwilOd7－14dniillnansoWanyjestzeSrodk6wuczcIIli．

Studcnciod druglCgO do p均tegO rOku sludidw uczestnicza W SPCqalistycznychpleneracll，

WarSZtataChisympozjachskupionycllWOkdlwybranychproblelndwIwdrczych／prqicktowycll

OraZ tCChnologiilub tcchnik rzeZbiarskicIl（plener rzeZby w kalllieniu，metalu，drewnie，

Ceramice，WarSZtatyodlewnicze）．l）rocedurarekrutadiidoudzlaluwtegotypupraktykachma

Charakter konkursow Plenery prowadzollC Sa We WSP（Mpraey z wyspeqalizowanynli
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illStyluqamizewnetrznyml Stalipartl－erZylo nl・iIlL CcntrL一m RzeZby PoIsklej w Orohsku．

＾Gll w Krakowic ora7’iednoslki samorz担owe SlL一denci Wydzlalu RzeZby rcgularnie

uczestnic型　W miedzyllarOdowyclliinterdyscyplinamycll WarSZtalacll PrOblemovvch；

POSZerZaJaC ZllaCZaCO SWQJe doSwiadczenie twdrcze・WarSZlatowe。raZ rOZWlJaJaC

kompctenqe spolecznei z叩Om（諒；高zykdw obcych．W oparclu O pOrOZunlienie

O WSPdlpracy p（mli函7’y Orga…ZatOramL a Wydzialem Rzc先y AkademllSztuk Pieknych

W Krakowie praCe POWStale podczas dzialah pIencrowych pozost劉a∴Ⅵ′　dyspOZyql

Organizatora na mocy●　ulllOWyliccncyjnも1ub tcz umowy zakupu（11ie obcjmし直cd

mozliwoScizbyciaprawaulorskich）

Warunkiem przekazania pracJeSt SPreCyZOWanie rodzaiLliiakoSci ekspoZyCJI PraC

Plencrowych Wydzial RzeZby zaslrzega sobie prawo zatwierdzenia wlaSciwych fbm

CkspozyqIl，Zardwno gdy ekspozyqa ma mlqSCe na terenle nalezacynl do Organizatora．

jaki w przypadku，gdy prace znajdL南nllqSCe PreZentaql nalczacc do ewelltualllyCh

OrganlZaqiillnStytuqii wchodzqcych w porozumienie∴Z OrganizatOrem（一一P言ednostki

SamOrZaduterytorialnego－gmina、miasto）．Plenerylakie言chrealizacJai dob（克n亘jscich

Odbycia sawpclnispqIneZZprOgra1－1cmksztalcenia．sprzy粗aPOdnoszeniueltklywnoSci

OSlaganiaefekt6wksztalcenia・PlenerydobrzesluzanabywaniuprzezstudentaumlqetnOSci

praktycznych，COWistocleJeStCelempraktyk・

Zaliczcnic z補C Plenerowych traktowanych jako praklyki zawodowe warunk亘Ie

zaliczcnic studidw．Rekrutac、ia uCZeStnikdw plenem Odbywa sle na drodzc konkursu・

W zaleznoSci od profilu materialowego pleneru，uStalone zostaJa Warunki rekrutaql

uwzgledniaiqce zakrcs dzialania prqjektOWegO・Occna（dopuszczcnia autora prqjeklu

domo拙wogcirealizaqiiplenerowも）jestodpowiedzia naprzedstawioncprzezzglasz明CegO

rozwIaZania w ramach prqJektu konkursowego jak rdwniez，Odpowiada mOZliwoSci

technicznejlfizycznqWykonaniapracyprzezzglaszajacegoprtyektkonkursovJy（Z亘iomoSC

technikipracywmatcrialepotwicrdzonarealizaqapracywpracowl－imacierZiyStq・PraCOWni

rzczbywmatcrialach，WCZCSnids7yC1－realizadiplenerowycll）KazdypIcnerposiadaswqjego

oplekunawosob－ePedagogaWydzialurzeZbyASPim・J・MatdkiwKrakowic

OrganizacJaPrOCeSuksztalceniakicrunkurzeZbapodporzqdkowLUePlaniharlllOnOgram

studidw celowi nadrzednemu，jakinlJeSt OSlqgnlCCic∴7mkladanych efbktdw ksztalcenia・

NakierowanaJeSlnaoptymalnq realizaqe zalozehice1dw przedstawionych w koncepql

ksztalcenia．TregciksztalceniapogrupowancsanaodpowiedllicllPOZionlaChzaawallSOWania
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i uporzadkowane wedlug mo71iwoSciich prZySW糾aniai Swiadomcgo stosowania przcz

StudcntdwwtrakcicrealizaqIIZadallprzewidzianychprOgramelllllapOS／CZCgbtnyclletaPaCh

sludi（iw．

ZbudowanesekweneJeprZCdmlOtdworazmoduly ksztalceniawlaScIWleSluzarea畠aqII

PrOgramu Studidw・Stq団WZgOdziezkoIICepqa StOrm10WegOPOSZerZaIlia／akresL一Wiedzy、

uml即t－lOSciikonlPetCllqlna koldnychlatach studidw，alakzc，WraZ Z PrOgreSem dajq

Studentowicorazwi車SZaSWObodeWks力altowaniusw（UegOprOgramuksztalcelllaWralllaCh

SWObodncgowyborupropOl10Wa－lyCllPr？edmiotdw

StudencIPOZytyWnieocenili糾撃laWarSZtaloweorazsposdbr，rZCka7．yWaniawiedzy

podczas wykladdwI Wγkorz〉′SlyWanie przez prowadzqcych r）Om0Cy mし直imedialIlyCh．

Wopiniistudentdw，StOSOWanemCtOdydydaktycznesprz）川aOSlaganiL一Zakladanycheftktdw

ksztalcenia．WopiniistudcntdwfbrlllyPrOWadzeniaz鵬CSprZyJ瑚aktywno語iiw7．magaJa

kreatywnoSC．Studenci bardzo pozylywnie ocenili dyskusje prowad，One∴PrZCZ nlCh

z nauczycielami akadcmickiml．ktdre rozszerz棚ich SwladomoSC artystyCZna・StudellCi

POdczas spotkaniaz ZespoIcnll）K＾wyrazilioplnlC，Ze SekwenqaprzcdmiotOww cyklu

ksztalceniaJeSt Odpowicdnia．Jak podkreSlono podczas spotkania，StOPleh trudnoSci

przedstawianychtreSciksztalcenianarastastopnlOWOiniestwierdzonobrakdwpodstawowq

wiedzy川mlqCtnOSci，POdczasuczes面cIwawz補Ciachzaawansowanych・Studenciwiedza，

jakie um均CtnOSci powlnlll POSiadaC po ukohczclliu ocellianego kicrunku studidw・Sa

Swiadomiaktualnych wymagallrynku pracy．StudencIPOZytyWnie occnl棚1iczbe godzin

przyplSanapOSZCZegdlnymprzcdmiotomorazorganizaqcprocesuksztalccnia・Zewzgleduna

SPeCynke kierunkdw z補C－a Praktyczne maIa Charakter warsztatdw・StudcllCiuwaz綱，ZC

samalic7：begodzinwarsztatoWγCh・naktdrychnauczyclelcakademiccytlumaczqzagadnienia

zwlaZanCZdanatechnikajestWySlarczaJaCa，jcdnakabywykonaCnaodpowicdnimpoziomie

praccwmaganyJeStduzywkladczasowypozakollczclliuz補C・

Studiaartystyczne，do kldrychnalezyzaliczycstudianakierunkLlMrZeZba”ze swq

natury maJq Zindywiduali70Wany Cllarakter oparty na rcIaql・・mistrz－uCZeh’：Ale oprocz

tradyc）叩Ie Zlndywidualizowanego procesu kszlalcenia funkcjonue takze okreSlony

regulaminemstudidwsys‘emindywidualnegotokustudiowaniaiindywidua1－legOPrOgramu

studidw，ZgOdniez§17RegLllaIllinLIStudidwASPwKrakowie・Ponadtokazdysludentma

mozliwoSCwyboruindywidualllyChSciezekspeqal17・aC）myChiprofiIowaniadoSwiadczenia

poprzezmozliwoSCsamodzielllCgOkomponowanieprogramu wtokustudldw・SluZqtemu

dobrze reguly swobodnego dost印u do wyraれic zrdznicowanych pod wzgledem
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PI’OgramOWymi metodycznym wlasnych jednoslek ksAalcenia，kt‘lre oft剛胆　SZCrOkie

Spektrum doSwiadc7Cnia、OraZ WdrozeniulI）S－bw z opcJaIlli wyboru r）r7edmiotdw poza

kierunkicmatakzcR）rmyWymiallykrajowqlZagranicznq、takieiakm．in．MOST，CZyLLP一

円rasmuS．

IPS zaklada realizacJe PrOgramu Studl（iw danego kierullku w czasleinnym niz

ObowlaZuaCy POdzial godzin．DoIPS w ramach obowlaZLmCegO Pr。gramu mOga bye

dopuszczenisludencisamodzielnlCWyChow明Cydzieci，StudenciznlePelnosprawnoScialni，

czlonkowiesportOWqikadrynarodowq，StudencIPrZeniesieni7innqluC7elni．Oilcdziekan

wydzialu przyJmLUaCegO Okre誼　potrzebe uZL一Pe油cnia rdznic prograll10VJyCh，alakze

studencIStudi両cy rdWnOlegle na drug一m kierLmku studidw・RdwnlCZ PO（陸tyIl｝S mo7e

powodowaCmIianetokustL一didw・

Studcnci z nlCPClnosprawnoSciami moga ubiegac sLe O dostos。Wanie∴SpOSObL1

0rganizaqlli wlaSciwQI reallZaCJI PrOCeSu dydaktycznego，W tym Warunkdw odbywa－lia

studldw do rodzaiu nlePelnosprawnoSci・Dostosowanie proccsu dydaktycznego

do szczegdlnych polrzeb osdb nlePClnosprawnych，W Zalczl10Sci od rodzaju

nlePelnosprawnoSciiinnych trudnoSci zwlaZanyCh ze stanem Zdrowial－102e polegac

w szczegblnoScl na Odbywanlu Studldw wedlugindywldualncgo programu ksztalcenia

iindywidualnego planL一　Studidw，rOZlozeniu programu z劉cc・ZmianlClbrmy zaJeC

I CgZamin6w oraz wydluzenlu Se勘　egZaminacyJn匂・Dziekan W）′7naCZa nauCZyClela

akademickieg0－0Piekuna studentdw nlePClnosprawnych kicrunku・n一明C－la WZgledzie

ograniczeniadowykonywaniaprzyszlegozawodu・

Podczasspotkaniastudenciozngnlili，lZWiedzaomozliwoScistudiowaniawramach

indywidualncgo programu ksztalcenialplanu s‘udidw・Corocznic Sredl1100k　6－80Sdb

skulecznleubiegasleOlndywidualnyProgramKsztalccniaorazTndywldualllyPlanStudidw・

Wydzial Rzeiby ASPim・J・Matdki w Krakowie mbiega o poszerzenie olれy

cdukac〉mg O nOWe kierunkiispcqalizaqc poprzezrealizacJe rdzllOrOd一一yCh programbw

edukacyJnyChuzupclni棚CyChprogramy nauczania・Dbaoaklualizaqe program6witreSci

llauCZalliaatak2eopISaniepronluabsoIwenta・l）。PrZeZrealizaclePlamlr）rOgramuStudidw

orazstosowanietypowychisprawdzonychmetoddydaklycznycllnaWIZytOWanymkierunku

wpclnlOSlagaSICZaklada型Strukturekwalinka串Studenta，ktdraJeSlbezpoSrednimeftktcm

prowadzonych dzialalldydaklycznych w tak typowej dla sludidw artyslycznych relaql一

”mlStrZ－uCZeh”．
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2・ZakIadmCClもktyksztalcenia，trCSciprogramoWC，formyzaje60「aZStosoWanc

metodydydaktycznctworzaSpdj噂Cal0鐙．

Po pr7eanaiizowanlu karlprzednliotdw，Planu sludidwIPO WIZy‘acJl WlieZnyCh

PraCOWniachWydzlaluRzeZbyASPimLMaleikiwKrakowie，atakzew、WnikuWynliany

Zdah z pracownikalni．Zespdl OeenlalqCy」eSt pr7Ckonany．ze w wIZylowanc上iednostce

Zakladaneef諒tykszlalcenia，treSciprogram0WC・fbrmylmetOdydydaktycZnCIwor7＝aSpO叫a

CaloSCJestlo wynikiem stale praktykowanych sprawdzonychl udoskonalaIlyCh wraz

Z koIQiTlymi systcmami（Standaryzaqa、KRK）metodi spOSObdw osadzonycll gleboko

WtradycjiikonsekwenlnierozwljailyCh．

Ocenakohcowa3時，leri〟mOgdIn拷04世上生唾

Syntetyc7naOCenaOPISOWaStOPnlaSPelniclliaklyleridw、、，ZCZeg〟（，WyCh

l）Program ksztalccnia na∴kicrunku rzcZba uwzglcdniajac wskazane wyicj

uwarunkowania∴konccntruJC S叫　na ugruntowaniu kompetencJl niczbtdnyeh

dla Swiadomcgo，tWdrezcgo odpowicdzialnego ucZ，eStnictWa W kulturzc poprZCZ，

SZtukc．∴SluZyC tcmu ma∴pOlaczenie d姫enia do naJWyzSZegO POZiomu

PrOfcsjonalizmuidoskonaloSeiartystyczncj Z，pOtrZCba umacniania rundamcntbw

intelcktualnych，ideowychi aksjolog，CZnyCh dzialalnoSci twdrczeJ Studcntbw

i absoIwentdW．Wicdza，umicjctnoScii kompetencJC niczbednc dla wypclnicnia

POWyzSZyChccldwzostaIywskazanciopisancwKicrunkowychcitktachksztalccnia

Przyjttych przcz Wydzial Rzczby ASP w Krakowic、V2012　roku・W opinii

Student6wrcalizowanyprogramstudidwzapewniaoslagnlCCiazakladanychcfcktdw

ksztalccnia．StudencIPOSiadajaWicdzeOSyStemiepunktbwECTSorazmoziiWOSci

indywiduaIizacjiprogramustudi6W・Zcsp61zaiccawprowadzcniekorektypunktacji

ECTS tak，abyliezba punktdW，Pl’ZyPOlZadkowanych kazdcmu scmcstrami

WynOSila30pkt．OsiagnlCCic∴Cfcktdw ksztalcenia dla poszczcgdlnych moduIdw，a

takzcpraktykstudenckich，jcstwpcInimo別iwc・Konccpcjaorganizacyjnaproccsu

ksztaIcenia∴ZaSiugujezdanicm Zcspoiu OccnlaJaCCgO m WyrOZnlCnic・OrganizacJa

procesu ksztaIccnia kierunku rzcLba podporzadkowuJC Plani harmonogram

studidw cclowi nadlZednemu jakimJCSt OSlagniccic∴∴Zakladanych cfektbw

kztalcenia．

2）UwagakierolVnietwaWydziaiu Rzczbykrakowskicj ASl’jcstgldwnic∴Skierowana

najako龍，innoWaCyjnoSdiskutccznoSCksztaIcenia・Zakladanc∴Cfckty ksztalcenia，
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trcSciprogramowc，formyzajcCorazstosoWanCmCでodydydaktycznctworzasIIdj叩

calo鐙．

4・LiczbaijakoSd kadIJr dydaktyCZnej a mozliWOSC zagWarantOWania realizacjiccl（iw

edukacyjnychprogramustudidW

l）LiczbaIIraCOWnikbw naukowo－dydaktycznychi strukturaich klValifikacji

umozliwlaJaOSlagnlCCICzalozonychccldwksztaIccniaicfcktbwrcaIizacjidancgo

prOgramu，

W oplnii Zespolu OcenIgaCegO，Wydzial dysponLUeliczna doSwiadczona kadra

naukowo－dydaktyczna．WszyscywskazanidominimumkadrowegopracownlCyrePreZentua

dyscyplinc sztuki piekne w zakresie rzeZbylub w zakresach pokrewnych．Struktura

kwall缶kaqiikadry umozLiwia w pelnioslagnleCle Zalozonych celdwksztalceniaiefektdw

reallZaqlPrOgramdw．KadrestanowlaWOgrOmnqlWiekszoScinauczycICleakadcmiccy，dla

ktdrych Akademia Szluk PieknycllW KrakowieJeStPlerWSZym mlgSCemPraCy・Wszyscy

pracown】CydydaktycznizatrudnieniwpelnymwymiarzeczasupracywypelniaJaprZynaleZne

impcnsagodzinowe・

2）dorobck naukowyi kwalinkacje dydaktyCzne kadry，ZWIaszcza tworzacej

minimum kadrowe，Sa adckWatne do realizowancgo programuizakladanych

CfcktdwksztaIcenia；nakicrunkachopronlupraktycznymwproccsicksztalccnia

uczcstnicziI nauCZyCiclc∴2，doSwiadczcnicm praktycznym，zWiqzanym z danym

kierunkiemstudidw，

Minlmum kadrowe dla ocenianego kierunku studldw zostalo okreSIone zgodnie

zprzepISamirozporzadzeniaMinistraNaukiiSzkolnictwaWyzszegozdnia5paZdziernika

2011r・W SPraWie warunkdw prowadzenia studidw na okreSlonym kierunkuipoziomie

ksztalcenia（Dz．U．Nr243poz．1445，ZPdZn・Zm・）

Minimum kadrowe dla jednolltyCh Sludi6w maglStCrSkicll na kierunku rzeZba powimo

stanowiC，ZgOdnie z§16ust．2w rozporzadzenia co najmniej trzech samodzielnych

nauczycieliakademickichorazconaJmnlq PleClunauCZyCICllakademickichposiad祖cych

StOPlehnaukowydoktora．
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DonlinimLImkadroWegOWliczanis申IauCZye－eleakadcmlCCy、dlak－dryclluCZelniata

StanOWIPOdstawowc miqISCe PraCy・ZalrudllieniW uCZelnina podstawielllial10Waniaalbo

umowy o r，raCC・W Pelllym WymlarZe CZaSu PraCy・nie krdcglliz od poczatku semcstru

Studidw・WarunekokreSloll）′W§13ust2rozporzad7Cniazostalspelniony

Dominimumkadrol，CgOWlZytOWanCgOkicrunkuZcspdiOcenlaJaCyZaliczyl塑

吐Il′tym90Sdb z tytuIcmIIrOfcsora∴Sztuk piastycznych，50Sdb posiadajqeyeh

StOPichdoktorahabilitol，anCgOSZtuki，losobaposiadajacakwaIifikacjcIIstopniaoraz7

0S（mzCStOPnicmdoktOI・aSztuki．

Wszystkim nauczyclelom akademlCkim wskazanym przez Uczelnie do minimum

kadrowcgo kicrunku rzeiba na biezacy rok akadcmicki zapla－lOWanO PrOWadzenie

一一akLerul－kustudidw－pOZionlicksztalceniazaleCdydaktycznychwWymiarzcprzewidzianym

PrZePISalni§13　ust・3　W′・rOZPOrZ担zenia Ministra Naukii SzkoLnictWa Wyzszeg。

（nauczycicl akadcmickl mOZe byC wliczony do minimum kadrowego w danylll rOkLl

akadcmickim，JCZellOSObiScie prowadzina danynlkierunku sludldw z補Cla dydaktycznc

W Wymiarze co ngmnid30god7in zaJeC dydaktycznycll，W PrZyPadku salnOdzielnych

nauczycleli akademlCkichi c。ngmnlqj60godzill ZaJeC dydaktycznych，W PrZyPadku

nauczycleliakademickich posia（壇iacych stopleh naukowy doktoralub stopleh zawodowy

magistra）．

OSwiadczenla O WyraZelliuzgody nawliczenic do minimumkadrowego pozwolily

na stwicrdzcnie，Ze wszystkle OSOby wskazanc przcz Uczelnie do minimum kadrowego，

Spelnilywarunkiart・112auslawyzdnia271ipca2005r・－PrawooszkolnicIwicwyzszym．

Wleczkach osobowyCll ZnaidLJa sle dokumenty potwierdz昭Ce POSiadanie

deklarowanychtytuldwistOPnlllaukowych・AktymianowaniaorazumowyopraceZaWieraja

WmagallePraWemelementy．

Napodstawleanalizy LmdwopracCOraわnfbrmaqiiuzyskanychwczasicwizytadi

moかa stwierdzid言z minimunl kadrowe charakteryzuJe Sle StabilnoScla Nauczyclelc

akademiccy sa zatrudnieni w uczclni od kilku／kilkudziesleClulat Liczba nauczyclell

akadcmickichstanowlaCyCh minimumkadrowel－ie zmicnialasie．Natq podstawiemozna

JCdnoznacznIeStWierdziC，izUezelniaposiadastabilnytrzonkadrowy．

Jcdt10Stka slICInia wymaganla　§17　ust．l pkLl rozporzadzcnia Ministra Nauki

iSZkolnictwa WyZszego z dnia5paZdziernika2011「．w sprawie wa…lkdwprowadzenia

Studi（iwnaokreSlonymkierullkuipoziomieksztaIccnia（Dz．U Nr243，POZ1445，ZPbZll．

Zm．）．
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StosunekllCZbynauczyc－eliakademickicllStanOWやCyCllmll－imumkadrowedoliczby

Studcntdw klerunkujeslWjatkowo pOZytyWnylWynOSil：4．2　pr・zy ObowiazuJaCym

mwizytowanymkicrunkunicmnlCJSZymnizl：25．

0bsadazalCCdydaktycznychjesIprawidlowa・！）oszczcgdlniIlaL一CZyCleleakadellliccy

prOWadzaz補ClaZgOdniezreprezcntoWanymPrZeZnichobszaremsztuki．0raZPOSiadqiaCymi

dorobek artystyczny w zakresie obszaru sztuk主dziedziny sztuk plastycznych．dyscyPliny

artystycznc．ISZtukipi車nc．

WopiniiZcspoIuOccniaJ準egOWSZyStkichospitoWかnCZaJCCia byIy prowadzone

ZgOdnic∴Z Plancm studidw oraz planowana tcmatyka majilCa SWOje rozwiniecic

W kartaeh p17Cdmiotdw．Zaj撃ia bybT PrOWadzone na baI・dzo wysokim poziomic

Z ZaStOSOWanicm spralVdzonych metod a przcdstawionc rczultaty prac potwicrdzily

lVySO函jakoS‘ksztalccnia．

3）jcdnostka prowadzi polilykc kadroWa SP－ZyjajacaIIOdnoszcniu kwalifikacji

izapcwniaIIraCOWnikomwarunkirozWOju naukowcgoidydaktyczncgo，Wtym

takzcI）rZCZWymianezuezclniamiijcdnostkaminaukowo－badawezymiwkraju

izagranlC年

Gldwnecelepolilykikadrowelnakie…nkurzeZbato：

・rOZW句kadryartystyczno－naukowqgwarantLUaCyutrZymaniewysokieipozyqlWSrdd

JCdnostekkonkurcncyInyChwkraiuizagranlCq：

・ZabczpleCZenie obslugi dydaktycznqI WSZyStkich jcdnosteki przedmiotdw

nanalWyzszympoziomiekwalifikacjlartyStyCZn0－naukowych，

・ulrzymanleuPraWniehdonadawalliastopnlnaukowycllnaWSZySlkichpoziomacll同・

doktor，doktorhabililowanylPrOltsor，

・WZmaCnianie artystyczncgo，intelektualllegOi naukowego potendalu Wydzialu

R7・Cわy jako waztlCgO CZynnikailIlqatyWnegOi oplnioIwdrczcgo w proccsjc

ksztaltowaniapolityki kulturalnqrcglOnuikraiu・

Ccle te realizowane sa POPrZeZ tWOrZeniei－lSt…一一entdw styIml咽CyCh artystyczny

inaukowy rozwQikadry dydaktycznq w tym meCllanizmy wspomagqacc，jak szkolenia，

SymPOZJa，POdrOzcartyslyczneltP．，Wtym：
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－　WSPieranie dzialalnoSciartystyczno一maukowej kadry poprzez pomoc merytoryczna，

Organizac）胆al，W miare mozliwoSci，nnanSOWa，gldwnie w zakresie publika串

lPreZentaqiidorobku，

－　PrZgrZyStC∴PrOCedury awansu zawodowcgo pozostaJaCe W prOStej korelaql

Z meChanizmem systematycznq ocenyjakoSciowej aktywnoScitw（irczq，naukowq

idydaktycznqpracownikdw，

－　uZuPelnianie obsady dydaktycznq nawszystkich szczeblach zatrudnienia w drodze

OtWartyCh konkurs（）w przy zastosowaniuJaSnyChi profesjonalnych krytcridw，

gwarantuIaCePOZySkaniespeqalistdwonaJVTyZSZyChkwa固kaqiach．

Obecnie kierunek rzeZba we wszystklCh jednostkach ksztalcenia posiada kadre

SPehi綱CauStaWOWeWymaganianaukowo－dydaktyczneiartystyczneniezbednedorcalizaql

programuksztalcenianapoziomiestudidwmaglSterSkich

Katcdra RzczbyI．KierownlCy trZeCh pracowni dyplom朋CyCh rzeZby posladaja

tytulprofesora．Jedna pracownia dyplomuaca prowadzonaJeSt PrZeZ OSObe ze stoplllem

doktorahabllitowancgo sztukinastanowiskuprofesoraASP・PracowniaRzeZbydlaIroku

studidwprowadzonajestprzezosobezestopniemdoktorahabilitowanegosztuki（GrupaA）

ljednaosobezestopniemdoktorasztuki（GrupaB）－POZWOlenieczasoweRadyWydzialuna

PrOWadzenleZ年ItC・Kadrawspoma的aCakatedrytotrzyosobyzestopnlemdoktorasztukina

stanowiskach asystentdwljedna osoba w trakcie studidw doktoranckich na stanowisku

asystenta（godzlnyZlecone・）

Katcdra Rzczbyll．Wszystkie pracownie technologli obsadzone sa przez osoby

ztytulemprofesora Kadrawspomagajacawkatedrzetojednaosobazestopniemdoktora

habilitowanego sztuki言ednanastanowisku starszego wykladowcy言cdnaosoba wlrakcie

przewodu doktorskiego，dwie osoby na stanowisku starszego wykladowcy・dwie osoby

nastanowiskachasystencklCh（niepelneelaty）orazjednaosobanastanowiskuinstruktora・

Katcdra Rysunku．Skupia trzy pracownie rysunku dla studentdwlatlI－　V

I PraCOWnle rySunku dlaI roku studidwiDwie pracownie prowadzone sa przez osoby

posiadajace stoplehdoktorahabilitowanegoistanowiskoprofesoraASP言ednapracownia

prowadzonaJeStprZeZOSObeZeStOpnlemdoktorasztukiwtrakcicprzygotowahdohabilitacJl

（POZWOlenieczasoweRadyWydzialunasamodzielneprowadzcniczq庫）・Pracowniarysunku

dlaIroku studidwprowadzonatymczasowo przezosobe zc stopmem doktora sztukipod
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nadzorcmnaukowo－dydaktycznymkicrowl最akatedrylr）r（壷sora∧SP Kadrawspomag明Ca

WkatcdrzctojednaosobanastallOWiskuasystellta－PelIl〉′Clatijednaosobanastanowisku

asystcntal／2ctatu．

KatcdraProjcktowaniaArchitektoniczno－RzcibiarSkicgo・Skur・iadwiepracoWnie

kicrunkowc（odrokuakademickieg。2012／13zprawemdyplomowania）Pracownicprowadza

OSOby posia（hiace tylul naukowy PrOfesorai stopich doktora habililowanego szluki

naslanowiskuprofesoraASP・KadrepOmOCniczQStanOWki：jednaosobazeslopnlemd。ktOra

SZtuki，JedllaOSObanaslanowiskustarszegowykladowcy，dwdchaSySte1両W（Iliepelncetaty），

maglStrdwsztukiprzed言wtrakcIC，PrOCeduryuzyskjwaniaslopniadoktorasztuki．

WspomaggaCydydaklykewkatcdrzeblokteorctycz：nyrCallZOWanyJeSIprzez∴OSOby

posladajqcewymaganekwalirikacjenaukowodydaktyczne．

WladzcwydzialuczymqSyStemalyczneslaraniawzakresieuzupelniclliaistlllqaCyCll

JeSZCZe niedobordw w obsad硯C aSyStCnCkidiinstruktorskid oraz dopelnienia etaldw

leliminaqlZatrudnieniawramachgodzinzIcconychiillnyChfbrmczasowegozatrudnicnia

WPOZOStalychkatcdrach．

Zgodnie z preferenqami WydZialu，WSZySCy Pedagodzy prowadzacy z劉eCla

ZeStudentamlWramaChprzedmiotdwkierunkowychstanowlaminimumkadrowe kierunku

（pierwszc mieiscc zatrudnienla）co（壇ie rek（高mle rZelelIlOScii skulecznoScI W realizaqii

PrOgramu・Pomimo ubytkdw pracownikdw ze stopllicm profesora（osiagniccic wieku

emerytalnego）－　kierunek utrzynlal wszystkic uprawnicnla・Dzide sie tak dzieki

harmonlJnenluPrOCeSOWIVVmianypokolehimimoobieklyWnyChtrudnoSc主terlllinowemu

PrZyStePOWaniumlodszejkadrydoprocedurkwalinkac〉YnyCh．

Wねdze Wydzlalu dazac do uzupelnieniaistnlqaCyCh jeszcze brak（iw stwarz劉a

SPrZ〉胸aCe Warunkiosobom posiadt南cym potenqial anystyczno－naukowy dla szybkiego

uzyskaniawyzszychstol，ninaukowych・Pomoctymzakresielom・in∴POmOCmerytOryCZna，

Organi7iaCylna a takze na mLare nlOZliwoSci nnansowa przy publikacjach、WyStaWaCh，

badaniachiprqicktachautorskich，liczacychsiewocellledorobkuartystypedagoga．Wladze

Wydzialu pr7：ygOtOWualnlqatywe w zakresie rozwl叩ah systemowych wlym zakresic

OZaSleguOgdinouczelnianym．RozwazanesalakierozwIQZanlaJak・

・WeWnetrZnapOmOCOrganizacyJnainnansowa、
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●inlqatyWailobbing w zakresie fbmulowania przepISdw prawnych sprz）脚aCyCh

tworzeniu systemu grantdw akademickich，WSPler的CyCh prqiekty artystyczno－

badawcze，dlaktdrychzuwaglnaichcharaktertrudnojestuzyska‘Srodkiwogdlnych

ramachIinansowaniaprqiektbwbadawczych・Priorytetmialybytuwyr62niaiacesie

prqiekty doktorskiei habilitac）me，SZCZegdlnie w zakresieich publikowania

lprOmOql，

・StWOrZenie systemu pomocy w uzyskiwaniu krもowych stypendidw mndowanych，

StaZy dydaktycznych，praktyk，OraZ WSZelkich potrzebnych fbm POdnoszenia

kwa聞kaqiizawodowych kadry naukowo dydaktycznej．Pozyskiwanie na ten cel

WSParCiazewnetrznegoodinstytu串paltnerskichumieszczonychnaIiSciepartnerdw

StrateglCZnyCh，POPrZeZtWOrZenieprzeznichRInduszycelowych，Odpisdwetc．，

・POmOClpOSredniczeniewuzyskiwaniustypendidwzagranicznychdladoktorantdw

imlodszej kadly naukowo dydaktycznqI－POdrdzy artystycznych，reZydenql，ltp．

W Wiodacych oSrodkach uniwersyteckich w Europiei Ameryce，Ze SZCZegdlnym

uwzglednieniemBerlina，Paryza，LondynuiNowegoJorkuzewzgledunaichrange

jako centrdw naukowychiartystycznych oraz znaczacy potenqial kulturotwbrczy

W Wymiarzeglobalnym‥　rOZpOZnanie，Skatalogowaniei nawlaZanie kontakt6w

Z POZaeurOPejskimi：aZiatyckimi，POludniowoamerykahskimii australかkimi

instytuqiami，Zdolnymi do wymiany kulturalnei oraz naukoweii artystycznej

na poziomie uniwersyteckim，W tym Z OSrodkamipoloniinymiw tych regionach

Swiata，pOSiadaiacymiodpowiednistatusiniezbednypotencjaldlarozwuaniatego

typuwsp61pracy．

NauczycieleakademiccypodczasspotkaniazZespolemOcenl明CymPKA，WyraZali

SWQioptymizmwzwiazkuzperspektywamirozwqiukierunkuwkontekSciemi♀iiistrategii

uczelni．

W poprzedniqioceniejakoSciksztalcenia przeprowadzonei28．06．2007roku przez

ZespdI PKA na kierunku RzeZba zapISanO uWage dotyczaca uzupelnienia brakbw etat6w

asystenckichwpracowniachrzeZby．StanobecnynalezyuznaCza znaczacouregulowany，

niemnleijednak Wladze Wydzialu powinny czynie starania w celulikwidaqiizatmdnieh

asystentdw na nlePelnych etatach．Od roku2008zwiekszonoi dostosowano do potrzeb

Obsadewjednostkachksztatceniakiemnkowego，Wtym：

－ZatrudnionoasystentawpracownirzeZbyIV－Obecnieosobazestopmemdoktoraszdki，
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ーPraCOWnia rzeZby dla studcnldwI roku prowadzonaJeSIprze／dr hab sztllk主dr sztuki

iasyslentawniepclnymwymiar7・C（godzinyzlecone）．dokloranta．

－　Zat…dniono asystenta do praCOWni drewna，Z nJnkda wspomag棚Ca dydaklyke

WWarSZtaCiesztukatorskim，γmiarつるclatu，

－PraCOWnia rzeZby w kamieniu prowadzonaJeSt Pr7eZ PrOf sora fWyCZ御negOlaSyStenta

WtrakcICPrZeWOdudoktorsklegO、

－　PraCOWnia rzeZby w ceramice prowadzonaJeSt PrZeZ prOreSOra　7WyCZ叩ICgO．∴St．

Wykladowcc tcchnologaiasystenla staZys鳴（Studia doktoranckielub program”PlerWSZa

praca’つ，

－praCOWniarzcZbywmetalurozwinIeta・

WramaCh prqicklu，，Park technologlCZny”prowadzona」eSt PrLeZ PrOf sora zwyc凋nCgO，

doktorahabilitowanegoiasystentawwymiarzeソielatu

Stan obccny naIcLy uzna za uregulowany，niemnicj jcdnakWladzcWydziaIu

powinnyczynidstaraniawecluiikwidacjizat…dniehasystentbwnanicpcInychctalach・

NicwatPliwie przcprowadzonc dziaiania naprawczc maja WPLyW na OSiagane CItkty

ijako筑；血沈talcenia．

位alacznik nr　5　－　NauezycicIc akadcmiccy rcalizujacy zajccia dydaktyczne

na occnianym kicrunku studidwI W tJm StanOWiaCy minimum kadrowe・Cz・l・

NauczycicIc∴akadcmiccy stanow均Cy minimum kadrowc・Cz・IL PozoStalinauczycicIc

akadcmicey）；

Ocenakohcowa4位ylertumogdInegOJwvrdzniaiaco

SyntctyCZnaOCCnaOpisowastopniaspcinicniakrI，teridwszczegdo均，Ch

l）W oPiIlii Zcspolu Occniajaccgo Wydzial dysponujclicma doSwiadczona kadra

naukowo－dydaktyczn年St…ktura kwa皿kaeji kadlY umO別iwia wIICIni osiagnicCie

zalozonychceldwicltktdwkszlaiccnia，OrazrCalizacjiprogram6、、Tdydaktycznych・

2）WopiniiZcspoIu Occniajaccgodorobcknaukowyikwa睡kacjcdydaktycznc∴CaIcj

kadlYl zWlaszc糊　tWOr埼CCJ minimum kadrowc，S雀　adekwatnc do realizowancgo

IIrOgramui z．akIadanycII Cfckt6w ksztalccnia・Obsada∴iZaje〔dydaklycznych jcst
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prawidiow′a・l｝oszczcgdlni nauczycicIc akadcmicc〉′　pro、、rad型　ZaJeC周∴ZgOdnic

Z rClIrCZCntOWanym r）rZCZ：nicll OL）SZarCm SZtuki，OraZ pOSiadaj笹ymi dorobck

artySb・CZny W zakresic obszaru sztuki・dzicdziny sztuk plastycznyeh，dyscypIiny

artyrStyCZnej sztuki pieknc・NicwratPlilVic∴Zmkomita kadra stanowi silna stronc

jcdnostki．

3）WizytOWana∴・Jcdnostka proWadzi poli17両　kadrowや∴SpIγyjaj網　pOdnoszcniu

kwa皿kacjiizapc、Ⅷiapracownikom、VarunkiroZ，WOJu nauko、VCgOidydakl〉rCZnegO．

Intensywna wymiana doSwiadczch artJ′StyCZ，nyChi WarSZtatOWych z uczclniami

ijcdnostkaminaukowo－badaWCZymiw krajuiza granica，rWPbTT調na PCrmanCntnC

podnoszcnick、、′alifikacjikad一丁′．

5・Infrastruklura dydaktyeznai naukowa，kt6ra dyspOnujc jcdnostka∴a mO猫woSC

rcaIizacJizakladanychefektdwksztalccniaorazprowadzonychbadahnaukowych・

Uczclnla ZaPeWnla baze matcrialna・niezbedna do os鴎nlCCia kohcowych Ctbktdw

ksztalcenia na ocenianym kierunku studidw．a takzc uwzgredni壷ca potrzcby osdb

nlePelnosprawnych．

WydzialRzeZbyposiadabazelokalowauZySkanapootwarclunOWCgObudynku＾SP

PrZyuLPaderewskiegow2000roku、COWTaZZpOmieszczeniamlWGmachuGlbwnynl（Plac

Matqik113）oraz3pracowniamiprzy ul・Kapelanka zabezpiecza funkcjonowaniejako

jednostki dydaklyc加gi naukowo－artyStyCZnd・Obok pracowni rzeZbiarskich wdzial

dysponue spcqalistycznymiwarszlatami：drewna，kamienia，Odlewnie brqzu，WarSZtatenl

Ceramiki oraz nowo powstalymi・StOlarnlai warsztatem mctalu a takze sztukatomla・

Ksztalcenie ogdlne odbywa sleWOgdlnodoslepnych salach vYykねdowych uczelni・KaZda

ZkatedrdzialalaCyChWramaChkierunkLIrZeZbaposiadawyspeqalizowancpodwzglcdem

technlCZnymisprzetOWymPraCOWnle・WarSZtatyIpOmieszczeniapomOCnicze，ZaPCW1－1明CC

PrOf雨onallleibezpleCZne PrOWadzellie zaJeC．Pomieszczenia pracownianeiwarsztatowe

pelnia jedna funkcje aichlokaIizaqa zgodnaJeSt Ze∴SPeCyfika realizowanych zadah

dydaktycznych・Obciazcnia pracowni ze wzgledu naich m両powierzchnie wymagqa

regulaqii（1imily przyjeC）tak by nadmiemc zageszc7enie nie utrudnialo procesu

dydaktycznego・Dostcpikorzystanie／PraCOWniiwarsztatdwL｝WarunkowaneJeStOdbycicm

POdstawowego przcszkoIcnia bhp，Ob勘1lLUaCegO ZaSady kor7）′Stania z urzadzehlSPrZCtu

POdslawowego・PrzcszkoicnictakieobowiazLJekazdegonowoprzyIetegOStudentaWydzialu
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Rzeiby・Z証印iazuzycicmnar7edzJSPCqalislycmychodbyw函sleW函cz1－lePOdoplekq

dydaktycznqlinstruktorska・Zasadykorzystaniazpracownliwarsztatdwwezasiewolnym

Od袖eC okreSlaZarzadzcnie RektOra ASP nr67／2012．ZAL．Nr30I）e‘yyLIDziekana

砂at′u／zJR2eibyokreJlのqCu2a．、〟のkorySfaniazpl・aCOWmI War．lZLaLdw

BlbllOleka Gldwna AkademliSztuk Picknyehim．J．MaやiklWKrakowIC Pr坤ul．

Smolehsk9jest jednoslkq ogdlnouczclniana owyodrebnlOnyCh　7adaniach naukowych，

dydaktycmychiuslugowch，PelnIaCardwnocze誼iemnk壷publicmledostep亘ibiblioleki

naukowq主WspdLniezpodleg…南cqjqiBiblioteka Wvd7ialowaMalarstwaiRze亮bytworzy

jcdnolity systcm blbllOteeZnO－inrbmac〉jny ASP wKrakowie・Jest ona nuwieksza

i n劉Slarsza spoSrdd bibliolek s7kdl artystycznych w PoIsce．N勾waznlqiSZym7adaniem

blbllOteklJeSt WSPicranie procesu edukac〉jnego，dzialalnoSci artyStyCZndi badawczd

uczelni・Biblioteka rcalizujc je poprzez gromadzeIhe（zgodnie z pronlern ucZelnl）、

OPraCOWanie，PrZeChowywanlel udostepnlanie zbiordw krかWyChi ZagranlCZnyCh

Z dziedzi，一y SZtukiiprqiektowanla・Wszyslkie podstawoweinfbmaqe olllnkqionowaniu

blbllOteki．JqI Zbiorachi sposobie udostcpmania zn勾d函sle na StrOnicintcmctowq：

llW11．1噂話ヽ11．knlkow．両

BibliotekaposiadadodyspozyqiczytelnikdwlOkomputerdwzdost印Crndointemetu

bezprzewodowegoZasobywlasne：1491ysiecywolumindwksizck，CZaSOpismorazlnnyCh

Obicktdw，W tym Zbiorv嬉allczne zgromadzone wGabinccie PlakatdwiGablnCCie Rycin：

Plakaty，koIckcje granki，rySunkdwirbtografiI，WydanJa OraZ druki bibliolllskic，Okladki

ksi魯Zkowe．Biblioteka prenume母e　76　tytu16w czasopism poIskichi zagranicznych

ZeWSZyStkichkierunkdwksztalccniawzakTeSiesztukliprqjektowania・Spisnastronicwww．

bibliotcki．Ksi姫kii czasopisma opracowywane sa Wr kalalogu elektronicznyrn systemu

VTLSNirtua，　dostepnym online https‥／柄Is・CVfTOnet．Dl／cqi－bin／asD／chameleon．

WypoZyczalniastudencka＾oka庸owanaJeStWBibliot∞CWydzialowejMalarstwaiRzeZby

（mozliwoSC clektronicznego、Zdalnego zamawiania ksiazek）．Zbiory grancmc plakatdw，

rycln，grafik，htogrametc．OpracowINaneSaWkataloguclektronicznymdostepnymonline

h＝rIJ／l施工ISn．krakol▼．I）I／knlal映／．Odkllkulatzbiorygranczncsadigitalizowane．ichpostaC

Cyfk）WadostepnaWtqSamdbazie

Zasobv udosteDnione：Wirtualna BibliotekaNauk十日目lI：休l高em．edu．Di／－doslep do baz

ZardwnowBibliotecejaklZCWSZyStkichkompulerdwznaid画cychsieWbudynkachASP

W Krakowie．Zasoby cyfrowe（Wirtualnc）poIskich bibliotck nauko、γCh　－　Federaqia

BibliotekCyfrowychhttp：／／n）C．T）ionier．net．Dlh）、ヽOeZasobycyfrowebiblioleknaSwiecie－
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ZbidrLinkdwnaslronie wwBiblioIcki・CentralllykatalogpoIskich blbIiotek naukowycll

Nuka白VWW・一lLlkaLedu可／－BlbliotckaASPwKrakowiewspt用worZiygOOdroku2002

WydzlalRzcZby pOSladatrzy鉦lkdonuaCC galerlC rZeZby orazdostepdo gldwng

GalcriiPromocyJnqiASPw KTakowle・GalerleWlasncto‥Galeria－Muzeum、GalerlaRzeiby

iGalcriaMalqiFornlyRzeZblarSkid

W oplnii sludentdw，Uc駕lnia dysponue odpowiedniall証astrukturq dydaktyczna

i naukowa・Studenci zwrdcili uwagc na brak wlekszq powierzcImi magazynowg

doprzcchowywaniar）raC，kldrewykon明WtrakcleSludidw・SalewykねdowesaWypOSaZOlle

W rZulnikimultimedialneisprzet audiowizuallly OraZ SadostOSOWane doliczebl10gcigrup

Sludcnckich．Wbudynkachjcstzapewnionydost帥do be7pr7CWOdowegoIlltemetu，POnadto

Stl－dencl m明dost印　do stanowisk komputcrovjyCh w pracowniinfomlatyCZllg OraZ

W CZytelni・W ksiegozbiorze Biblioteki dostepnaJeStlileratura wymagana prr，eZ

PrOWadzqcych．StudencIPOZytywnieodnieSlisiedozasob（iwbiblioteki．

StLldcnci pozylywnie ocenili fbrme praktyk w poslaci plencrdw oraz praktyki

PrZCZnaCZOne dla studclltdw od druglegO do pl昨go rOku odbywz咽CC Sle Winnycll

inslytuqjach．Zopinil，ktdraprzedstawilipodczasspotkaniazZespolemOcen粗aCynl PK＾

vTynika，Ze Sa OneWlaSciwicdobranedo specynkikierunkuorazumozliw均a Sludentom

rozwCUindywidualnychzdolnoSciizainteresowah・

Ze wzgledu na specynke kierunku、na ktdrym pOdstawq sa dzialania praktyczne，

wylllag綱CC OkreSlonych kompetenql W Zakrcsic sprawnoSci nzyczllei dostosowanie

budynku do potrzeb osdb niepelnosprawnych ograniczono do zamontoWania dwdch wind

oI・aZulllieszczeniapo句azduniwelLUaCegOrbzniccpozlOmdwpomiedzyslaralnOWaCZeSCla

budynku．

W poprzedniclOCCniejakoSciksztalceniaZespdlOcenl明Cy PK∧Poczyniluwagl

dolyczqccbrakdwbazymatcrlalnqi・（…）’’NatleosiagnieCnalezyzwrdciCuwagcnaslaboSci，

doktdrychnalezamiedzymnymlbrakilokalowe－Zbytmalcpowierzch－licwstosunkudo

iloSci sludentbw．Problem ten dotyczy wszystkicll praCOWnilechlllk rzeZbiarskich・

NiezadowalaJaCaJeSt takzc sprawa BIIP・Brak jcst urzadzeh odpyLajacycll，Oddzielnych

polmeSZCZehdowypaluiwytopu・PowazncwatpliwoScibudzitakzepracawkamieniuczy

wdrewllleWPOmieszczenluZIamknietym．WzwiqZkuztymsugesliestudenldwopo（鴎Cia

starahdlauzyskaniapowlerZChniotwa的PrZeZnaCZOnejdorealizaqlCZeSCizadahwydaiesle

calkowiciezasadne，tym bardziq，ZCPrOblemtcnznajdujezrozumlenleuWladzWydziahl

iUczelni・NasI，OtkaniL一ZeSlLIdcntamiinauczycIClallliakademicklmisygnalizowano－brak

odrcbnejpraCOWnldladyplonlalltdw，－braksprzeluczystorzeZblarSkleg（らjakllr）・SPaWark＝
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SuWnice，Zdarzasle，zebrakl房tezglpSu，－brakodrebnejgalerii，tylkodlarzeZbiarzy，－brak

WymianywystawienniczqzinnymiuczelniamiwzakresierzeZby，－brakgodzin－1，5jezyka

angielskiegonapieIWSZyChlatach，niejeslontezprowadzonynazbytwysokimpoziomie，

brak problematyki－analizy wspdlczesng sztukiw przedmiotach：historia sztuki，teOria

SZtuki，－brakuczelniangstoldwki，－brakrzeZbywprzestrzeni－Wrelaqjidoarchitekturyl

przestrzeni．’’

OdnoszacsiedouwagzpoprzednieiwizytaqiiPKAZesp610ceniaiacystwierdzilze：

Wzakresiepotenqialukubaturowego，WObecbrakuperspektywszybkiegopolepszenia

Sytuaqii，Wladze wydzialu przeprowadzily proces racjonalizaqiiwykorzystania dostepnei

POWierzchniipoprawywamnkdwmnkqionowaniaposzczegdlnychjednostekpoprzez：

－WymianelubmodemizaqeinnastrukturywewnetrZmqWSZyStkichpracownirzeZby－nOWe

SyStemy OSwietlenia，urZadzenia sanitame，kaciki socjalne dla studentdw（indywidualne

SZanti），OgdlnapoprawawarunkdwBHPwymaganychwposzczegdinychtypachpracowni

（nowoczesnepqiemnikinagline，kawalety，kostkiiinneelementypoprawiaiace komfbrt

PraCy）

PracownieteclmikrzeZbiarskichskupionewKatedrzeRzeZbyIIzostalyradykalnie

unowoczehionelWyPOSaZOneWSprZetOdpowiednidozadahprogramowych，小

一Pracowniametalurozbudowanaonowocze丸iewyposazonywarsztatzimneiobr6bkiZelaza

i metali kolorowch z mobilnym stanowiskiem kowalskim，umOzliwlaJaCym dzialania

PrO危sjonalnepozauczelnia－WarSZtaty，SymPO乙Ia，Plenery，ltP．

－PracowniaRzeZbywDrewnierozbudowanaonowoczeSniewyposaZOnyWarSZtatStOlarski

WSPOmagajacyprocesprzygotowaniaiwstepneiobrdbkidrewna（dzielenie，Skladanieduzych

WOlumindw，kJ匂enie，itp．）

－PracowniaRzeZbywKamieniuwyposa20naZOStalawprofesionalnasuwnlCeOduZym

udZwigu umoZliwia）aCaOperaqietechniczne wtrakcieobrbbkiitransportowe naduzych

brylachkamienia・Zainstalowanezostalysystempneumatycznegonapedudlastosowanych

urzadzehorazmobilnysystemodpy1年iacy．

－PracowniaRzeZbywCeramicewyposazOnaZOStalawnowoczesnemaszynyluZadzenia

niezbedne do przygotowania materialdw（masy，SZkliwa言tp．）orazima niezbedna

intrastmktuawplywaJaCanaprOft由onalizacjedz．ialahjednostkitakZewzakresiekomfbrtu
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PraCylZaSadB＝PKatedraRzeZb〉‖IpoprzezadaptacJePOmics7CZehiterenLIWOkdIobiektu

PrZyuLKapelankauzyskalamozliwoSCogranicz01－yClldziahIiwprzcstrzeniotwa申・

！）rzcstrzchla oddawanaJeSltakze studentomldyplonlanlom do reaiizaql PraC

Skompllkowanycillechnolog－CZniei wielkogabarytowych nicmoz品′yCh do wykonania

WPraCOWniachprzyPI Matdki．

Od2009roku na Wydziale RzeZby mn噂onuIe∴niezaiezna（jaIcria RzeZby，

Zintensywnymiambitnymprogramcmwystawienniczym・WykazzrcalizowanycllW′yStaW

W（ZaL Nr5，Ga／e′”ia Wydzi（thJRzeZhy，ka／enddr′LJm、4yLyla↓1））Spelniaonalakze血lk‘高

mlqISCa preZenlaqi dzialah stL一dcnckich oraz pOkazdw doktorskich，habil－taCyinyCh

lPrOfesorskichwlokuprowadz0－1yChprzczWydzialpost印OWall・

WydzialuruchomildrugaprzestrzcnprezentacyJnaPOdnazwaGalcriaMalcjFormy

RzcZbiarskicjprzynaleznaKatedrzeRzcZbyIT．r）reZCntUaC卑SPeqalislycznydorobckkatedry

OraZdokonaniaartystyczneiaIlystyczno－naukowe7WlaZaneZeSPeCyf串pracowninlCtalu．

WydzialRzeZbyposiadatakzeswobodnydostepdowγStaWicnniczychpowierzchni

Ogdlnouczelnianych・WykorzystLtaCJerdwniezdowystawiinnychdzlalahzwlqZanyCh zc

WSPdlpracazlnnymiuczelniam主np wymianawystawienniczapomiedzyPracowniaRzcZby

lVi pracownlami rzeZby ASP w Lodzi，a takze doinnych fbrm prezenlaqii dzialah

artystycznych．

DoskonaleniLIidostosowanludoaktualnychwymaganizapo‘rzebowaniapoddawane

Sa WSZyStkie clemcnty programu ksztalcenia w tym szczegdlnie program ksztalcenla

WZakresieteoriiihistoriisztuki・Rozwuanesafbrmydodatkowejaknp．dzialaniawlasne

Pracownl RzeわylV・POleg明CC na aktywizagl Studelltdw w sferzc badah wlasnych

dotyczqcych analizy aktualnych przqiawdw szluk主jq「山一kdiiinstytucji oraz renek函

naukowq nad mozoncznymii soqologlC7nymi uwarunkowaniaml SZtuk主　atakze nad

CZynnikamideterminLmCymilbrmydzialaniaiogdlnakondyqiedzislqSZegOartySty．

ReanzuJaC Plall Wydzialu Rzeiby dotyczacy poszerzania oferty pr。gram0Wq

umChomionamstalaI｝racownia Rzciby w PrzestrzeniPubllCZllqiod roku2012ZpraWem

do dyplomowania Szczegdty tych dzialah uete sa w pozyqlI／u Perやe砂川yr（，ZWQfu

klerunku
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Occnakohcowa5k吋，hrtumogd擁go4里」聖！里i

Syntetycznaocenaopisowas10pniaspeInieniakの，tertumSZCZegdhwego

Uczelnia zapewnia baze mater・ialna，niezbedna do oSlagnIeCia kohcowyeh eftktdw

ksztalcenla，Oraz PrOWadzenia badah naukolVyCh na occnianym kierunku，，lZezba，，．

UczeInia jcsI pIZyStOSOWana do por．zeb studentew nlepeinosprawnych．Zalccenia

naprawczc smrmulowanc poI．rzednio praz ZespbI Oceniajacy PKA，zOSlaIy

zrealizowanc w pelni a pozytywnc zmiany dotyczace poprawyinfrastruklury

umozliwiajaoslaganiezalozonycheitktdwksztaIcenialJegOjakoSe．

6．Badania naukowe prowadzonc przez jednostke W zakI・CSie obszaru／obszarew

ksztaicenia，doktdregozostaIpIZyPOlZadkowanyocenianykierunckstudi6w

Rezultaty prowadzonych badah naukowych sa wykorzystywane w procesie ksztalcenla；

na kierunkach o promu ogbInoakademickim jednostka stwarza studentom mozliwoSC

uczestnictwa w badaniach naukowych oraz zdobycia wiedzylumle醤tnOSciprzydatnych

WpraCynaukowo－badawczq．

WydzialRzeZby w ocenie parametrycznej Rady Naukiw roku2009r．otrzymal

kategorle－A．Prace badawcze WydzialuRzeZbyrealizowanesawielokienmkowo przez

PraCOWnikdw naukowo－dydaktycznych：katedry rzeZbyl，katedry rzeZbyII，katedry

Prqiektowania architektoniczno－rZeZbiarskiego，a takZe w ramach postepowah

kwalinkac）UnyCh oraz studentbw Srodowiskowych Studidw Doktoranckich．Badania

naukowo－artyStyCZne PrOWadzone sa wobszarach zwlaZanyCh z podstawowa oferta

programowadlastudentbwiskupiaJaSleg16wnienapozyskiwaniuwiedzyidoSwiadczeh

wzakresieinnowac）mOSci；WObszarachnastykutechnologiiidzialahartystycznych．Mato

naceluwypracowanie metodpozwalajacychna rozw命obszar（iwreprezentowanych przez

POSZCZeg61nepracownieanastepniewdraz姐nieichsukcesywnleWPrOgramydydaktyczne，CO

stanowiistotnyfundamentwartoScistal料dziekiktdremuwydzialjestprzygotowanynanowe

WyZWaniatechnologiczneiartystyczneorazprzekazanieteiwiedzynowqgeneraqltWbrc6w

rzeZby．
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Podejmowane przezjednostk∴Zadania o charakterze wiel。lctnim majq na CClu：

k（面ynuowaniceksploracjidotychczasowychobszardwbadawc7yCh．kompIcIowanicdorobku

badawc7egO・uPOWSZeChnianiedorobkubadawczego・OraZ、Wkorzystaniedorobkudo∝ldw

dydaktycmychiinnych．

ZcstalVicniczadahwbadaniachciagbch2008－2012：

1・・・Testy optymalnych urzadzehi oprogramowania dla potrzeb odlewnlCtWa W brqzle・

EksperymentynadprzystosowanlemSPrZCtuizzastosowanym－matCrialmi，●・

2・・，Opracowanie rzeibiarskich mas ceramic抑yCh z zastosowaniem wypchiaczy

CeralnlCZnyChi pochodnych Dobdr s7Jkliw，regulowanie proccsdW harysowanJa eelenl

POZySkania szkllW Z mOZliwoScia zastosowania w szkliwicniu ccramicmych rzeZb

plcncrowyChwpoIskichwa…nkachkllmatyCZnyCh．’’

3・・・ProgramarchiwizaqlmatCrIarurWi7malnegowccluprzeprowadzelliaanalizystudialnq

Ora／uPOWSZeChnienie dorobku Katedry Prqjektowania Archltektoniczno－RzeZblarSkiego

WydzialuRzeZbywzakresiemetodikoncepqji”．

4’’BadanienadprzyslosowanlemnOWOCZeSnyChurzadzchinarzedzidoobrdbkikamienla

dlapotrzebksztalcenlaWZakresierzeZby”－

5・。Krakowska Szkola RzeZby　－　prOgram arChiwizaqili upowszechniania dorobku

arlystycmegopedagogdwWydzialuRzeZbyASPwKrakowic∴

ZcstawicniezadahrealizowanvchwramachdotaeiiDOdmiotowcinaBadaniaWIasne、

Przewodydoktorskic2008－2010：

Temaly：1∴iOjezykuistociei，，natOmii’’rzeZby”，2っ，Dialog pomiedZy teraZniejszoScia

aprzeszloScia”，3∴一Przestrzeh Pamieci－RzeZbai一，4∴IZiawiskoingerendi，Oddzialywanle

mate壷iczasunadefbmaqelPrZemianyst…ktuIyPrZeStrZeni●●，

PrzcwodyhabiIilacyjnc2008－2010：

Tcmaty：1∴●Proste komunikaly．Znak obiek高lad w Srodowisku cZJowieka jako nohik

infbrmaqii．Zrddlainspiraqii M，2．iiAnalizapordwnawczawarsztatdwrdかychdyscyplin

SZtuki．Podobiehstwai rdznice”，3．”Fornly melafbryczno－Symboliczne w rzeZbie．i，

4．”Skrzynic’…．
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PotcncjalbadawTCZy2010－2012．

Tematy：1・1●Przestrzeh rzciby・rZeZba w przcstrzenliI，2i－lnslynkti一言IiWaginal〉rZn上

4．’－Thcsis－1．

MIodzinaukowcy

Tematy：一iGr‘lW Chowanego－rOZPraWa O POSZukiwaniac11－na drodze do ukrytego∴2．

’lLabirynt∴3∴iMiaslo、iakooprc糾a－POSZukiwaniaideimldskoScizapol110CardzllyClllbrm

artystycznycllii・4∴iPolaczcnietradycyJnielbrmowanq rzeiby zaranzacJqPrZeStrZe11日5

．●GranicaiI

Wspdlpraca naukowaibadawcZa∴∴ZlnnymiuczeilliamllinslytuqamlZ OtOCZenla

gospodarczegoISPOlecznegomaniewatpliwiewplywnaproccsdydak‘ycznyllaWydzlale

RzcZby w krakowsklej ASP・Zespdl Wizyt函cy PKA docenia wysilki kieroWnictwa

Wydzialuidace wkierunkuinlensyllkacjlWSPdlpracynaukowobadawczqlPOZySkiwania

nowychpartnerdwWkrduizagranlC脅

Wspdlnepracezc studentamiodbyw明Sle gldwniewkolachnaukowych．Wroku

akademicklm2012／2013maUczelnldziala15kblnaukowych，ZCZegO2S雀bezpoSrednio

ZWlaZane Z kierunkielll rZeZba・Gldwne fbmy dzialainogci kdl mukowycll dzial魂cycll

naASPto udz・ialworganizaqIIWarSZtatdw・Studenciaktywnic uczcstniczq w warsztatach

artystyczn0－badawczych odlbzy przygolowawczg po realizaqe prqJektu・AngazLUa Sle

rdwniezwpromoq wynikdwwarsztatdwpoprzezprzygotOWaniewystaworazkatalogow

upowszechni明CyCh vryniki．Studenci ocenianego kierunku bLOra takze udzial

Wmiedzyuczelnianychpr〔車ktachzwlaZanyChzdzialalnoSciaKdlNaukowych，m．in od2003

rokuzinlCJatyWyAGHjestrealizowanyprqiektForumKdlNaukowch－”Spotkaniaznauka

isztuka’’

Zestawienictcmatbwzudziaicmstudcntdwwbadaniach，WtymkbInaukowych；

1．MiedzynarodoweWarszlatyPrqiektowo－RzeZbiarskiewOrohskLIWarSZtatygrOdowiskowe

，，MuIlikulturalizmi Koegzystenqa’’，2，，DniJana PawlaII”，3．，，Miedzynarodowe

Sympoz！um EmaIierskie”、4．XXI cdyda Micdzynarodowegoi〕lcneru，，POLE SZTUK”－

Rodowo2011，5．，，Warsztaty RzeZbiarskielllaterlalowc－rZeiba w kamieniu”，6．l）lener

Studentdwi absoIwentdwl）racownl Rzeわy w Ceramicc　7　Miqdzynarodowe Targi

Prqiektowe，，MAISON＆OBJECT”wlaryzu，8っ，MiedzynarodoweWarsztalyOdlewnlCZe

9．MiedzynaTOdowewarsztatyzcykIuCROSS－BORDERNETWORKOFIIISTORYAND
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ART，2010，2011，2012EUROPEAN FORUM OFIIISTORY AND ARTS，10．”RzeZba

wmetalu”

StudcnciWydzialuRzeZbytoaktywniuczcstnlCyWarSZtatdwartystyczno－badawczych

WCalymprocesle：OdfもzywstCPng：PrZygOtOWaWCZ0－Organizac〉胆glPrqjektowgpoetap

角nalny－realizacje・WaznaformaZaangaZOWaniaJeStrdwniezudzialwpromoqlWyllikdw－

PrZygOtOWanie wystaw w rdznych oSrodkach wyStaWienniczych kraju，OPraCOWanie

materialdw upowszechnil弱cych wyniki（opracowanie granczne katalogdw，Plakatdw，

ZIaPrOS？eh）orazskladpubliki車Ilkatalogowych．

Studencipozytywnieoceni魂wspdlpraceZinnymiinstytucjamizregionu．Zwracaia

jcdnak uwage，Ze Uczelnia czynl Starania w celu nawlaZania wi＊szg wspdlpracy

ZOSrodkamikulturylgaleriami，WktdrychstudcncimoglibyprezentowaCswqJCPraCe

0ccnakohcowa6krl，lertumogl紡egoWDeIni

SyntetycznaocenaopISOWaStOPnlaSPelnieniaklylerlumSZCZegdowego．

Prowadzonc w jcdnostcclicznc badania naukowc maja∴zdccydowany wIlIyw

na realizowany proces dydaktyczny，W tym na ksztaItowanieIIrOgramu ksztaIccnia

iindywidualizacJenauCzania・ZcspdIOceniajaCyZTWrdciIuwagenadobraWSp61prace

WIadzWydzialuzKolamiNaukolVymi．Studencikierunkuuczestnicz，aWrealizowanych

PIZCzJednostkelicznychprojektachwkrajuizagranlC礼

7．WsparcicstudcntdwwproccsicuczeniasleZaPeWniancprzczUczelnie

l）ZasadyiproccduIT′rCkrutacjistudentbwsaIIrZCjrzystc，uWzgledniajazasade

r6wnych szansizapcwnlaJaWIaSciwa SClekcjekandydatbwna danykicrunck

Studidw；

Zasadyiprocedury rekrutaqlZOStaly ustalone mocq UcllWaly Senatu ASPim・Jana

MatejkiwKrakowie，ktdrawsposdbwlaSciwylWyCZerPt棚CyWyZnaCZakryteriainlCtOdy

przeprowadzenia egzamindw wstepnych z uwzglCdnleniem wery角kaqii szczegdlnych

ikoniecznychpredyspozyqiikandydatdwnatakspccyficmyrOdzajstudidw，gdzieniezbedna

JCStPrdbastwierdzeniawrodzonychpredyspozyqiidopodjCClatutajksztalcenia・
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PodstaweprzyItelanaJednolilestudiamaglSterSkiewASPstal10W均WyIiklegZaminu

wstcpncgokandydatdw，ktdrzyposiada南swjadccIwodoirzaloSciupraw服璃Cedoubiegania

SICOPrZyiCCICnaStudiawszkolaellWyZSZyCll・

Wlrybie rekrulaql kandydal pr？，edslawia prace Swiadczace o uzdolllieniach

artystyc711yChlub szc7Cgdlnych r）redyspozycjach do podeimowania sludldw na dallym

kierunku．nlCSPraWdzanyChwtrybleCgZaminuma…alnego，muSiuzyskaCpOZytyWnyWynik

zawszyslkieocenianeprzcdmioty／zadaniaegzaminupraktyczllCgOObowlqZL囲CCgOnadanym

kierunkuiJbrlllleStudidworazzos函esklasyfikowanyZWiedzykierunkowql・

Wszystkic kierunkl PrOWadzone w ASP zwalnl明　Z Obow埼ZuJqeegO egZanlinu

teorelyczllegOIla」ednolile sludiamaglSterskieistudia plerWSZegO SlopmaIilureatdw orajI

llnallStdw Olimpiady AIlystyc／nq SIopnla CentraIncgo，Sekcia Plastyki ASP zwalnla

zegzaminuwstepnegonastL一dlalaurcatdwITTetapuOgdlnopoIsklCgOPrzeg塙duPlastycznego

organizowanego pr7eZ CentrLmlEdukadiArtystycznq w Warszawie言edllOStke Ministra

KulturyiDziedzICtWaNarodowcgo・

Scnal ASP zapewnia dwa mlgSCa Wlimicle PrZyJeClaurcatOm・ASP stara sIe

uwzglcdlliac potrzcby osdb niepclnosprawnych bedacycllkandydatamina sludla POdczas

egzanlinu wstepnego・ZasadyrekrutaglumOZliwl明SpraWiedliwy～　Wmiarc一一一0猫woSci

obiektywnydobbrkandydat6WpOSiada庫ychwiedzelumlqCtnOScinicZbednedouzyskania

wproccsieksztalceniazakladanycllefektdwksztalcenia・Egzamlny n－C7aWicralaZadnych

rcgula函dyskrymin明CyCh・ZakladanaliczbaprzyJetyChnakierunek，，rZCZba’’uwzglcdnienia

zwlaZekliczby rekrutowanych stL一dentdw z potenqialem dydaktycznym jednostki・maJaC

nawzg塙dziejakoSCksztalcellia・Corocznieprz）叩lLUeSlenakierunek rzeZbyASPilll・Jana

MateikiwKrakowie20kandydatdw・

Wydajc sle，Ze PrZy niezbyt duzychpracowniachjesltO gOmagranicamozliwoSci

przyJeCnatenkierunek・lkkrutaqanaocenianymkierul血uwzgledniazasadt；ldwnychszans

iniewprowadzareguladidyskrymil一明CyChjakakoIwickgrupekandydatdw・

2）systCm OCCny OSi祇nicC studcnt6wjcst zoricntowany na proccs uczcnia∴Sie・

zawicra∴StandardowcwymaganiaizapclVnia przcjrzysto鑓ora70bicktywizm

rormulowaniaoccn；
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Program studidwJeStukierunkowanynaoslagnleCieprzezstudentaprofesjonalizmu

WarSZtatOWegO W dziedzinie rzeZby，PrZygOtOWanie do partnerskiei wspdlpracy

ZprZedstawicielamiinnychdyscyplinwprqiektowaniuarchitektury，urbanistykiiotoczenia

OraZdotwdrczogciocharakterzeinterpersonalnym・ZaloZeniatesarealizowanewramach

przedmiot6wkierunkowychjakrzezba，rySunek，Prqiektowaniearchitektoniczno－rZeZbiarskie

OraZ prZedmioty podstawowe・Student uzyskuie tu wiedze teoretyczna z zakTeSu historii

iteoriisztuki，ZeSZCZegdlnymuwzglednienicmhistoriirzeZby，鮒ozoni，eStetykiatakZe

PrZygOtOWanie w zakresieJeZykdw obcych na poziomach od podstawowego

do zaawansowanego・W ramach przedmiotdw pomocnlCZyCh zapozn却e Sle takze

Z POdstawamitechnologllinfbmac）UnyCh・Opis programu uwzglednialiczbe semestrdw，

1iczbegodzinzaieCdydaktycznych，rOdzaiumoduldwwrazzprzyporz如kowanymidonich

PrZedmiotamilPunktamiECTS；Wymlar，ZaSadyifbrmyodbywaniapraktyk．W ramach

OPraCOWanegOEuropejskiegoSystemuAkumulaqiiiTransfeluPunktdwnaWydzialeRzeZby

PrZyPOrZadkowano punkty ECTS poszczegdlnym przedmiotom．Punkty ECTS，Wyra20ne

WartOScialiczbowa，OplSLUalaczny Sredniwklad pracy studenta koniecmy do uzyskania

Zaliczenia（osiagnieCiazalozonychefektdwksztalcenia）．OdzwierciedlajaonezaangaZOWanie

W ukohczenie konkretnego kursu w stosunku do ca埼Wykonywan開PrZeZ nlegO praCy．

PunktytesarelatywnymmiemikiemiloScipracywymaganejodstudenta，POniewazOkreSlaia，

jakaczeSdzcaloScipracywymaganeiwdanymrokuakademickimprzypadanaokreSlony

przedmiot，ktdremuprzyporzadkowanookreSlonailoSCpunktdw．

W systemie ECTS60punktdwodpowiada rocznemu nakladowipracy przecletnegO

Studenta studidw staqionamychi osiagnietym（W rOku akademickim）efektom

ksztalcenia／uczeniasieianalogicznie－30punktdwtotypowojedensemestrOedynienaI

OraZ V roku studibw punkty w semestrach zimowymiletnim rozdzielone sa

niesymetrycznie）・Zatemukohczeniepiecioletnichjednolitychstudidwmagisterskichwymaga

ZgrOmadzenia300puIktdwECTS．PoprzeanalizowaniupunktaqiiECTSmoznastwierdziC，

iz wprzewaZgacqmierzezakladanynakladpracylCZaSniezbednydooslagnleCiadanych

efektbw ksztalcenia stoi w zgodzie z ta punktaqia．Pozwala na oslagnleCle Zakladanych

efektdwksztalcenia－Ogdlnych，SPeCyncZnychiszczegdlowych．Swiadczyotymzarbwl10

ZaPISZeStaWiehkonkretnychzakladanychefektdwwkontekScieopISuZaWartegOWkartach

PrZedmiot6wi sylabusach jaki wieloletnia，SPraWdzona praktyka dydaktyczna

nawizytowanymkiemnku．
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ProgramksztalcenianakierunkurzeZba koncentrLUeSlenaugruntOWaniukompetenql

niezbednychdlaSwiadomego，tWdrczegoodpowiedzialnegouczestnictwawkulturzepoprzez

SZtuke．Sluzyd temu ma polaczenie daZenia do nqwZSZegO pOZiomu profesjonalizmu

idoskonaloSciartystycznqlZPOtrZebaumacnianiafilndamentdwintelektualnych，ideowych

i akミiologlCZnyCh dzialalnogcitwdrczg studentdwi absoIwentdw・Wiedza，umlgetnOSci

ikompetenqe niezbedne dla wypelnienia poWyzSZyCh ce16w zostaly wskazaneiopISane

WKierunkowychefektachksztalceniaprz）勝tyChprzezWydzialRzeZbyASPwKTakowie

W2012roku．PunktyECTSprzyznawanesastudentom，ktdrzyspelniliwmaganianiezbedne

dozaliczeniaprzedmiotu・NiezastepLUaOnePrZyZnaWanyChocen，ajedyniedaiaorientac〉Una

infbmaqenatematwkladupracystudenta．Liczbapunkt6wECTSokreSlacalkowitynaklad

PraCy Studenta potrzebny do osiagniecia zamierzonych eftkt6w ksztalcenia（jeden punkt

Odpowiada25－30godzinom pracy）．Laczny naklad pracy wynika z sumowania godzin

kontaktowych nauczelniiszacunkowych godzin pracy wlasnej．Dla kazdego przedmiotu

okreSlasiezakladaneefektyksztalcenia，CZyliumi《諦tnoSciikompetenqe，treSciorazfbrmy

Z非C（Wyklady，iwiczenia，konwersatorium，1aboratorium）・

System ocen stosowany na Wydziale RzeZby sluzy prawidlowemu zwerynkowaniu

taktycznie oslaganyCh przez studenta ef掠tdw ksztalceniaiJeSt Odzwierciedleniem

weryfikadii maJaCe mlgSCe POdczas semestralnychi kohcoworocznych przegladdw

egzaminacyJnych．Taka fbma werynkaqiiJeSt POWSZeChnie prz刈eta W ksztalceniu

wobszarzesztukwizualnych．DobrzesluZy przqrzystoSciiobiektywizmowifbmulowania

OCen，ZWerynkowaniuzakladanychefektdwksztalcenia・

Wopiniistudentdwprogramystudi6W，liczbagodzinzposzczegdlnychprzedmiot6wsa

dostosowane do zakresu materialui czasu potrzebnego do oslagnleCla efektdw

prezentowanychprzezprowadzacychnapoczatkuz～療c・PonadtostudencipodkreSlalifakt，

zeprowadzacywymagaiaodnichprzedewszystkimumlqletnOSciloglCZnegOmySleniaoraz

wykorzystywania dostepnych mozliwoSci，a dziekiprowadzeniu z補C przez praktyk6W

wdanychdziedzinachosiagnleCleSPeCjalistyc2nyChuml‘彊tnoSciJeStulatwione・

WopiniistudentdwczasprzeznaczonynaoslagnleCiezakladanychefekt6wksztalceniaJeSt

WyStarcZ劉aCylniestwarzaproblemdwstudentom・

ZgodniezoplnlaStudent6WwraZonapodczasspotkaniazZespolemOcem劉aCym

zakladaneefektyksztalceniasasprawdzalne・WiedzajestwerynkowanapodczasegzamindW

Umi萌tnoSci sa sprawdzanei rozwume w trakcie warsztatdw・Studenci sa oceniani

obiektyWlle，napOdstawieswoichumiく彊tnogciorazm瑚ZapeWnionamoZliwoSCwgIadudo
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SWOichpracwceluuzyskaniainIbrmaqlnalematPOPelnlOnyCl－b国dw．Wymとlgalliaoraz

lbrma wcryfikaqii cfektdw kszlalcelliaJCSt PrZedstawlana na r，IerWSZyCll ZZUeClaCll

dydaklycznychprzezprowad萄eyCll・POnadtolnfbrlllaC。iena‘entemalsadostepnenastronie

intemctowciWdziekanacicora／WpraCOWnlaCh

Wcdlug studentdw，War一一nkiifbma zaliczenia kohcowcgo sa powszechnie∴ZnanC

i obowlaZtUa WSZySlklCh stt一dclltdw jednakowo・StLldcncI POZytyWnLC OCeni掴　SPOSdb

fbrmulowaniaocenprzezprowadzaCyCh．

3）struklurai organizacja programu occniancgo kicrunku studidw sprzyja

krajowcJlmiedzynarodowrCJmObilnoScistudcntbwr；

WykorzystanleECTSwpolQCZeniuzramamikwa皿kacj主kt6rcopler明SICllaefeklach

ksztalcenia／uczcnia sIC，SPraWla．Ze prOgramy Studidwi kwalifikaqie stとUq Sie bardzieI

CZytClnc、CO Z koIcl ulatwla u州aWanie kwa嗣kacii・Studenci m明mO茄WoSC wyboru

indywidualnej Sciezki ksztalcenia（w ramachlPS）．sysle1－1dajeim wi小SZa SWObode

WWyborzelreSci，trybu，tempaimlqSCauCZeniasle；OkrcSIardwniezuprawnieniastudenlado

Sludidwbezplatnych（dodatkowe30pullktdwECTS）．

Studcnci podczas spotkanla Z ZO wyrazili zalnterCSOWanie tematyka mobilllOSci

Studenckid Uczelnia wsplera mObilnoSC studencka zwlQZana Z mOZliwoSciaml SyStemu

Punktadi ECTS・Na ocenlallynl kierunkuJeSt mOZliwoSC skorzystania z wymiany

miedzyuczelnianqwramachprogramuErasmusorazwramachinnychumdwbilateralnych．

WopiniistudentdwdzlalaniapodgmowaneprzezJednostkewcelupopularyzacJIWymiany

miedzynarodowqoraz wiedzyosystemicECTSsaodpowledllie．

Pomoc ze slrolly Uczelnl W Zakresie organizagl WYjazdu，ulozenia porozumienia

dotyczacego programu studibw na wymianie，Studenci ocenili pozytywnie・W roku

akademickin12012／2013wramachprogramuErasmusnakierunkurzeZbawyiechaloczterech

studentdw，a jcden student prz〉YeC1－al Studenci m瑚　rdwniez mozliwoSC w〉ja加dw

namjcdzyIlarOdowe warsztaty artystyczllC言akiejak European Forum ofHisIory and Arts

WLiege．

Wymiana stLIdcnckawramacIlPrOgralllu LLP－ErasllluSJCStdocenianym na Wydziale

doSwiadczenicm，ZaS wracaJaCy Zlllq Studenci charaklcryzL囲Sle Wieksza01waIIoScla，

SklonnoSciadocksperymentbw、POrdwllyWanlamOZliwoSciiakiwy5時pLUaCyCllnauCZellliach

r（iznic．lch nowe doSwiadczenia wplyw明na Zmiane postaw twdrczychl kollkl”ely7，aq膚
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OCZekiwali，POSrcdnlOWyWierと輝Iladydaktykaclli一一aStrukturzeuczelnlPre前dozmiall

dopasowanychdonowychsyluacI主OwocuJelocorazbardzieizind〉rW′1dualizowallarCIaqa

Sludentdw z kaC函dydaktyczna oraz w rosnqCym SIopnlu budし直poz〉′1ywna almosft準

OtWartOScipolrzebnadorozw（岬Sludentdw、kadryJakicalejstrukturywyd／ialu．

PodczasspolkanlaSludenc－Wra加ioplnle，lZPOZiomllauCZalllaJeZykdW′Obcychoraz

Ofertalektoratdw一一CSt dostosowana do wmian micdzynarodo、VyCh oJdoWaIlyCh przez

UczeinIe Zdaniem studentdw mozliwoSC Wyiazddw oraz spolkah z zagraniczllymi

VYykladowcamiwzbogacaicllWledZeOraZumlelCtnOSc上ICZykowe・

Koncepqa organlZaC〉川a PrOCeSu ksztalcenialla klCrunku rzeZbaJCSt dostosowana

do modelu pleClOletnicll言cdno1－1yCh studidwmaglSlersklCll．OpicraslCllaPOdzialc treScL

kszlakenia kierunkowegoi ogdlnego pomiedzy wyspecJalizowaneJednoslki－ka－edry、

PraCOWniei przcdmioty Podiccie dccyzII PrZeZ Wydzial RzeZby。utrZymaniulbmy

jednolltyCll、PleCiOletnichStudidwmaglSterSkichvvynikazcSwiadomoScIZlozonoSciprocesu

ksAalceniawdz．icdzinleSZtukplaslycznychiwlagciwegomuindywidualneg0－cmparoZLWqJu

SwiadomoSci artystycznq studentdw．nie poddajacego sle rygOrOm kalendarza studidw

dwustopnlOWyCh・WieioIctnic doSwiadczenie wlaslle OraZ Obserwaqai a－lalizainnych

rozwlaZan PrZ）UetyChwkraiuina Swieciedowodzi，ZC∴Studiajednoiilewzakresie sztukl

naileplq SluZq jakoScii skuteczl105ci ksztalcenia Poszerz網prZeStrZeI Wyboru przez

StudentdwindywidualnychSciezekspedIalizacyJnyChipromowaniudoSwiadczeniapoprzez

mozliwoSC samodzielncgo komponowanie programu w toku studidw Sluzq temu dobrze

reguly swobodnego dostePu do wyraZnie zrdznicowanych pod wzgledem programowym

i metodycznym wlasnychJednostek ksztalccnia，ktdrc oferLUa SZerOkie spektrum

doSwiadcZenia，OraZWdroZelliuIPS－6wzopqamlWyboru prZedmiotdwpoza kierunkiem

atakzcfbmlyWymianykr吐IOWqlZagraniczng．takicjakm．in．Mostczyl三rasmus－Sokrates．

Dz　高畠　ydluzonemui nlePOdzielonen…na kTbtklC CtaPy prOCCSOWi ksztalccnia，dqja

WSZyStkimJCgOuCZeStnlkommozliwoSCspokqindobserwaql，analizyorazrzeczowgoccny

WalordwilliedobordwkompctcncyJnyChaprzeztomozliwoSCuelastycznieniaidostosowania

metodilreScido typu predysr，07yqlLUaWnianych pr2・eZ Sludenla oraz doborLladekwalne．l

lbrmy Oddzialywania dydaktycZnegOI PedagoglC州egO doJegOindywidualnych cech

OSObowycll，mOZliwoSciintelektL一alno－artyStyCmyChoraZOSObistychpreltcnql．

Wspdlpraca miedzynarodowa prowadzona w ostalllicll kilkulatach przez Wydzial

RzeZbyprzybieracorazbard71g rdmorodnelPrOgreSyWllCIorlllydzialahiinlcrakqii．CzeSC

Z nich ma bezpoSredni wplyw na dydaklykei program nauCZania．WymiciljC fLI mOZna
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rdznegorodzとUumi巾ynarodowewarsztalylpr〔車ktywspdIpracylakleiakEuropIanForum

Of’Ilistorya－ld∧rts同日JICgCCZyArchitccturaland SculpturalDcslgn－nlhcCulturaland

msloric Landscapc Bioraca w nich udzialkadra dz車kiwarunk0－1leksperymclllahlyl一丁

Odkrywa kreacylny POtellqal・C79StO WPrOWadTajacinnowacyII－e dwic凋lla do sw（凋

dydaktykinastale・E撮t〉′tyChdzialanpozostaJaWfomledokumentaC1－0raZCZeStOtakzc

Publika串，ktdre mogq sluzyC do dalszqi dydakt〉′ki・W　7＝akrcsie wspdlpracy

miedzynarodowqInaieZySIwierdzICllZmaOnaWplywnamo加wo蛮oslagnleClaZakladanych

eftktdw ksztalcenia na ocel－ianym kicrunku・Organizowane praktyki∠agranlCZne OraZ

Wymlany miedzynarodowe w ramach studidw sq pow埠Zane Ze SPeCy爪a OCenianego

kierunku，W？WiqzkuzczylllS掴OmOCnedlaos一往ganiazakladal－yehCrCkldwksztalcellia．

IstolnaiskutecznafbrmqoddzialywanianaprocesdydaktycznysawyiazdygoScilme

kadry，udzialywsymponaCh・Wykladach・WIZytyteOWOC咽Ilietylkor，OS7CrZaniemWICdzy

leez prowadza czesto do kontynuaglirozw（巧u WSPdlpracy z淵granlCZnymlPartnerami

nazasadachwylnianylgOScinnychwykladdw．

Do dzialall progresywnychiinnowac男nyCh w skali krajuJe鉦chodzi o uczclnie

artystycznezaliczyCtr7ebapodjcclePrZeZJednqzdoktorantekwspdlpracy？，Uniwersylctenl

wSorbonielPrdberealizaqilaczonegodoktoratu・WyznaczonawtcnsposdbkoLdnyprog

jakoScizpewnoSciawplyniepozytywnicnaartystycznagolowoSCIPerSPCktywymozliwycll

dziaIahkolejnymgencracJOmdoktorantbwnaWydzialeRzeiby・

4）Systcm pomocy mukowcj，dydaktyCZnCji matcrialncj spIZyja rozwojowi

naukowemul SPOIcezncmui zawodo、VCmu Studcntdwr OraZ－Skutcczncmu

OSlaganiuzaloLonychcfCkt6wksztalccnia・

StudenclpOdczas spotkania Zespolu OcemaJqCegO PKA pozytywnic ocenilisystem

opickinaukowqidydaktycznqi・StudencIPOZytyWnie oce血涙kontakt z prowadzacymi

zaJeCia・KaZdynauczycleiakadcmickimawyァnaczonegodzinykonsL両acJl、WCZaSieklbrych

pozostajedodyspozyqlStLlden16w StudcncIPOdczas spolkania zZcspole1110cenl明Cym

pOdkrcS1時ze bardzo czesto korzystala Z kolllunikacji elektronicznq z prowadzacyn11，

i kazdorazowo otrzyI印南OdpowicdZ zwrotna Studenci pozytywllie wypowiadali sie

okontakciezdziekanemorazdzickanateln．lcllZdaniemwka7dqj sytuacJl，Wktdrgsludent

r）OtrZebLtic pomocylub rady dotyczacg procesu ksztalcenia mozcllCZyC na bezpoSredni

45



kontaktzdziekanem・Studencibardzopozytywnieocenialikontaktzopiekunemroku，kt6ry

PrZekazueimwszelkieistotneinfbmaqiedotyczaceprocesuksztalcenla，OraZJeStPOmOCny

W Sytuaqiach problematycznych zwiazanych z Zyciem studenckim・Studenciposiad魂

infbmaqeoprocedurzedyplomowania・Posiadaiardwniezwiedze，Zewszystkimikwestiami

ZWlaZanymiztokiemstudidwz劉mueSieDzialNauczania，ktdregopracownlCyChetnie

udzielaiainfbmaqiisluZapomoca．

Studenci pozytywnie ocenlaja fbrme sylabusdw udostepnianychim przez

prowadzacychzaieciaiPrzekazywanewnich sakonkretnetreSci，ktdresaprzedstawiane

naz補Ciachze wskazmiemefektdwksztalceniaorazpomocy naukowych，dziekiktdrq

Student moze oslagnaC zakladane cele・Sylabusy zawier明　kompletneinfbmaqie

O umlgetnOSciach，ktdre ma oslagnaC student・Materialy dydaktyczne，gldwnieliteratura

WSkazane w kartach przedmiotdwi sylabusach sa，W Oplnii studentdw oraz zespolu

OCenl瑚CegO，pOmOCnedorealizaqiizakladanychefektdwksztalcenia．

ZgodniezRegulaminemustalaniawysokoSci，prZyZnaWaniaiwyptacaniaSwiadczeh

POmOCymaterialneidlastudentdwjednolitychstudidwmagisterskich，StudidwplerWSZegO

StOPnlaistudidwdrugiegostopnlaWAkademiiSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，

istnlqIemOZIiwoSCubieganiasleOStyPendiumRektoradlan劉epszychstudentdw，ktdremoze

bycprzyznanestudentomwliczbienieprzekracz明CeilO％studentdwdanegokiemnku，CO

JeStZgOdnezart・174ust・4ustavryPrawooszkolnictwiewyzszym．Studencizn棚ZaSady

PrZyZnaWania stypendium a kwoty stypendium uwa袖a za motyw朋Ce，POniewaz

WPOrdwnaniudoinnychkrakowskichuczelnistudenciuznaJaJeZaWyzSZe．

PonadtoUczelniamamozIiwoSCwsparciastudentdwimymistypendiami，C．Stypendiumdla

mlodychartyst6wFundaqiiAmyMariiSiemiehskiej，，Grazelii”，StypendiumHenryDorena

OraZStypendiumJanaMatei直．

W oplnii studentdw，PrZedstawionq podczas spotkania z Zespolem Ocenl明Cym，

ObowiazLtiacezasadystypendiumRektorajakostypendiummotywacyjnegoorazmoZliwoS6

0trZymaniainnych stypendi6w sa odpowiedniel WyStarCZ的CO mOtyW函do oslagania

WySOkichwynikdwwnauceilepszychefektdwksztalcenia．

PrzyznawanieSwiadczehpomocymatehalneiodbywaslenaPOdstawieRegulaminu

ustalania wySOkoScl，PrZyZnaWaniai vvplacania Swiadczeh pomocy materialnei dla

StudentdwjednolitychstudidwmagLSterSkich，StudidwplerWSZegOStOPnlaistudi6wdrugiego

StOPnlaWAkademiiSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，kt6ryzostalstworzony

w porozumieniul PrZy akceptacjiUczelniarlei Rady Samorzadu Studentbw・Regulamin

zapewnia moZliwoSC ubiegania sle O WSZyStkie rodzaje Swiadczeh pomocy materialneJ
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PrZeWidzlaneWuSlaw－CPra”′0°S，kolnictwicWyZSZym・Podzialdolaql／eSrodkdwfimduszu

POmOCylnaterialnc高klPrOpOrCICPOdzialufilnduszypom1串ystypendim－llSqZgOdlleZarL

174usL4Ustawy・Na wniosek Wydzialowd Rady S…lOrZadu SlL一dcnckicgo Dziekan

r）rZekazalL一PraWnieniaw′zakTCSler・rZyZnaWaniapomocymatcrialnciWydzialo、凋KomLy

Stypendialllq．

Decy均e StyPendlalne wyd～lWanC Sa Odpowied－lio przez Wyd＾alowq Komi鋸

StypendialnqiOdwolawc側Koml鋸StyPendialnalSaOneZgOdnezwymogamiarl．107

Kodeksuposl帥OWaniaadministrac川ICgO・

Krytcrla PrZyZnaWania st〉′Pe一一dium speqalnego，StyPendium socJalllegO OraZ

ZaPOmOgl Sq ZgOdne z przepISa…uStawy Prawo o s7kolnictwie wyzszym OraZl舟awy

O SwiadczelllaCllrOdzillnyCll・Uczelnia m0nitorue obowiazLUaey Stan PraW－1〉′一doko叩C

nabiezqCOStOSOWnyChzmianwγnik諦cychzezmlanleglSlacyJnyCIl．

Podczas spotkania z Zcspolem Occn1割aCym Sludenci wyrazili r）。Zy一〉′Wna OPlme

natCmatWarunkdwsoqalnychoferowanychprzezUczelnleWdomustudeilCkilll，ZWrdcili

jcdnak uwage．ze duzyl－1両udlllenlelllJeSt brak pracownl W domach studellCkicll，CO

unie1－10ZllWiaimpracepozaUcZClnIq．

Sludenci zglos叶えe duzym problememJeSt brak w siedzible Uczelni r）unktdw

gastronomicznych oraZlazienck WyPOSaZOnyCh w prysznice，ktdre sq∴POtrZebnc

POuCZCStnictWiewniektdrychWarSZtataCh・Wladzeoce一一ia一一egOkierunkuzdz高SoblCSPraWe

ZOCZekiwalistudellt6wiwperspeklywienqIblizszychlatWmiaremozliwoSclnl－anSOWyCIl

plan明rOZWlaZaCteproblemy．

StudencIPOZylywnieoccniliwsparcicizaangaZowa1－leUczelniwrozwQJkullurowy

i spoleczny studentdw Przedstawiciele kdl naukowych OraZ Samorzadu Studenckicgo

WyraZilioplllIe．izkazdaaktywnoSCsludenckajestprzezwladzcwydzialuwspleranaZardwno

nnansowo言akllllerytOryCZnle．

Na podstawie oplnii studenldw wyrazonych podczas spotkania，nalczy ocel壷，ze

Studenci sq Zadowoleniz systcmu opickinaukowq主dydaktycznqimaterialnかWkldze

Uczelni，jakiillnipracownicypozytywnieodnoszasiedostudent（iwlOfer両sw（高ewsparcie．

Podc7mS SPOtkania，Studencl nic　7glosili zadnych zastrzezcli w zakresle rOZPatryWania

WnioskbwprzezWladzeUczclni．Zwrdcllirdwniezuwage，ZeZaWSZemOgaliczycnapomoc

PraCOWnikdw dzickanatu w kwestil PISania podahi wllioskdw．Sludenci sa ZadowoIeni

ZmOZliwoScizalatwianiawICkszoScisprawcIcktroniczllle StudellCldocenllizaangazowanie

nauczycICll akadcmickich podczas za揺らdydaktycznycll，W SZCZCgdlnoSci dysk埠jc，ktdrc

PrOWOkuja rozwazania nalelllat SZlukii wzbogac明　gwiadomog∴al”t〉′StyCZnq
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Wzakres－eSyStemurOZPalrywaniaw－llOSkdw－rOZStrZyganlaSkarg．W′sylua函ch

PrOblcmalycznychl Wladze Uczelnli Wyd壷Iu vl′llllare n10ZllWOgCi spotyk函slC

ZZaintercsowanymiianalizuazglaszanewnioskilubskargi・Podczasspolkallia，Studenci

POZylyW一一ieoccnillOlbrowanew（〉mZakresiemozliwoSci．

W spotkaniu／Zcspolem OcenlaJqCym PKA wz申o udzial ok。1030sludcntdw，

Zkazdegorokustudidwocenianegokierunku・Sludenclak｛ywnleuCZeS面czyliwspo－kaniu

i chetnic odpowiadaii na pytania eksperta ds・Studenckich．Studcnci jednoIlly鉦lie

Zadcklarowali zadowolenie z wyboru Uczelni oraz studiowa一一egO klerul－ku・PodkrcSLali

retlOl埠Ila arenie ogdlnopoIskiei・Sludenci pozytywnie wypowiadaH sle na temat

血1kcjonowania Uczclnl・Szczegdlnie dobrze ocellili kontak17，PraCOWnlkami Uc7・Clll主

ZardwnoznauczycIClamlakademicklmiJakizpraco、、生likamladministrac．11．

Wzakresiepomocynaukowq』SludencIPOdkreSIaliWγSOkicwsparcicnlerytOryCZnC

ZeStrOnynauCZyCleliakadelllickich，kicrL咽CyCh串duzQZyCZliwoScia StudcntolllZnaneSa

treScikartprzedmiotdworazsylabusyzamicszczonellaStrOnieintemelowelUczelllらatakze

PrZCdslawianc przeznauczycICliakademickichnaplerWSZyChzaieciach．Wspomnianekarty

ZaWICra璃POdstawoweelemcllty，takieJaktreSciprogram0We，SugerOWanaliteralL叫，fbmlC

ZaliczclliaprzedmlOtu．Zakladaneefektyksztalceniaorazkryteriaoceny．Wopiniistudcntdw，

WSkazanetreSciprogramoweznajdLJaodzwierciedleniewprowadzonychzaieclaCh．

Studenci uwazaIq，ZC gOdziny pracy dziekanatu sa dostosowane doicll POtrZeb．

WdziekallaCicudostepnlOneSaWZOryPOdah．coulatwiastudentomzalalwianiespraw．

StudencI POSiadaIa Wiedzc na temat oplal za studiowanie，takich jak powtarzanle

PrZedmiotu，SemeStruCZyOPlalyzaieg－tymaqIeStudenckq・

Occnakoticowa7krylerif，mOgdl′，egO4匹」塑哩

SyntctycznaocenaopISOWaStopnlaSPelnieniak′ylert面，SZCZegLiloMyCh

l））ZasadyiproceduryiCkrutacjiJLOStalyustaloncmocaUchwaIyScnatuASPim・Jana

Matcjki W Krakowic，ktdra W SPOSbb wlaSciwyiwyczcrpuJaCy WyZnaCZa krytCria

imctodyprzcprowadzcniacgzamindwwstepnych，uWzglcdniajaczasadcrbWnyChszans

iziapCWnlaJaCWIaSciwaSCIckcjckandydat6W・Proccsrckrutacjinicdyskryminujczadncj

grupykandydatdw．ZasadyrckrulacjiopisancsawsposdbzrozumiaIyir7cczOWy・

2）l｝rogramstudi6wjestukicrunkowanynaosiagniccicprzezstudentaprofesjonalizmu

warsztatOWCgO W dziedzinicIZCzby，prZygOtOWanic do partnerskiej wsp61praCy
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z prZCdsta、▼’icicIamiinnyeh dyscyplin、V PrOjcktowaniu archilcktu！？′，urbanistJrki

iol。CZCnia oraz dolW6rczoScio cllaraktcrzcin，crpcrsonalnym・1nrormacJC∴JlaWartc

、、′SylabusachsakompIctnclprZydatncwproccsicuezcniasit・Systcmoccnyosl韓nleC

Studcntbwjcstzoricntoll′anyna PrOCCSuCZCniasle，ZaWierastandardowcWy′magania，

JeStzObicktywizoWanylSPraWicdliwy，ZgOdnyztradycja．

3）Struktura programu studidW SprZ）′ja mobitnoSci studcnt6W・Studenci posiadaja

kompictml Wicdze na temat systemu ECTS．Wymiana∴Studentdwr OraZ uCZCStnictwo

W prOgramaCh miedzynarOdowych cicszy sle WSrdd studcnt6W Wiclkim

zaintercsowanicm．

4）Uczclnia∴ZapeWnia studcntom odrlOWicdni30picke naukowai dydaktyczna oraz

matcrialn年　Mcchanizmy motywujacc studcnt6w do osiaganialcpszyCh crcktdw

ksztaIccnias30dpowicdnicIPOWSZCChnieznanestudentom・

8．Jcdnostka rozwIJa WCWnCtIZny SyStem ZapeWniania jakoSci　70ricntolVany

naoslagnIeCICWySOkicjkulturyjakoSciksztaIccnianaoccnianymkicrunkustudidw・

1）JednostkawypracolValaprzcjIZyStaStrukturczarz担ZaniakicrunkicmstudidW

orazdokonuJCSyStCmatyCZnCj，kompIcksoWCJOCCnyCfCktdwksztaIccnla；Wyniki

tcjoccnystanoWIaPOdstawerCWIZJIPrOgramuStudidWOrazmCtOdjcgorcali7IaCJI

zoricntowancJnadoskonalenicjakoScijegokohcowychercktdW，

FunlqiollOWallieuczclnianegoiwydzialowegosystemuzapewllieniajakoScIOPICraSle

na uchwale Nr33／2010r．Senatu ASP z23czerwca2010roku w sr）raWic utworzenia

iwdrozeniaUczelnianegoSystemuZarzadzaniaJakoSciaKsztalceniaorazzarzadzeniuNr29

Rektora Akademii Sztuk Pieknychim．J．Mateiki w Krakowie z dnia51ipca2010r・

w sprawie okreSlcnia struktury oraz zasad funkqjonowania Uc舟nianql RadyJakoSci

KsztalceniaArtystyczllCgOAkademiiSztukPieknychimJanaMalかiWKrakowie・Strukturc

systemu stanowia：Uczclniana Rada ds・JakoSciKsztalcenla（Kollli函ds・Zapcwniel－ia

JakoSciKsztalccnia，Komiかds．OcenyJakoSciKsztalcenia），Wydzialowe Komi叩ds・

JakoSciKsztalcenla（Zespdlds．ZapewnieniaJakoSciKsztalcenia，Zesr・dIdoOcenyJakoSci

Ksztalcenia），Rada Wydzlaru．dzlekan，PrOdziekan oraz powolanc7eSr・Olyi kom雨c

rcalizし凋CCWeWnetrZnCPrOCedury・
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Uczelniana RadaJakoScL Ksztalcenia AnystyczllegO bada w〉′kon〉TWaniC∴Zalozeh

PrqjakoSciowycll，POdlcgarektorowi・EfektyjqdziaIalircktorrercruieScnatowi．azwr。ku．

Dojq zadah nalc73：Wlaczenie∴SPeCyHkiksztalcenia artystycznego weuropかklObszar

edukac〉iny・ZWiekszcnic aulo－10111il uCZCllli r，OPrZeZ　－worzenie wlasnych slalldarddw

ksztalcenia dla klerunkdw artystycznych，mOtywowa－llC PraCOWnikdwi sludentdw

dodoskollalelliajakoSeiksztalcenlalueZenlaSIC，dbalogCowzrostatrakcMnO誼stLldidw

anystycznyc1－WASPoraZL一trZymanicwysokiegopoziomullauCZanla，POdJCCleWSP6－pracy

ZmnymiL一CZClniamiiinstytuqjamiarlystycznym‖naukowymidlastworzclliawspdlllegO

ObszarudlanaukilSZtuki・SZkolenlaZZakresuJeZykalOPISuPrOCCdurzapewllieniaJakoSci・

JqiprzewodniczacymJeSIprorektords naukiisprawzagranlCZllyCh

Wydzlalowa Komisia ds・JakoSciKsztalccnia Wydzlalu RzeZby，bedqca elemcntem

Sylemu uczelniancgo sklada sle Z dwdcll CZeSCi O．Zespolu ds．ZapewnieniaJakoSci

KsZtalcenia odpowiedzialnego za opracowanie procedur oraz Zesr）01u do OcenyJakogci

Ksztalcenia Uchwz喧RadyWydzialuRZeZby22stycznia2013r zatwierdzonouzupe蛤iolly

SkladWydzialowegoZespoluZapewnic一一iaJakoSciKsztalccniaWZZJKorazprzedstawiciell

ZespoludoOcenyJako料iKsztalceniaWZOJK：Sklad諦cegosICZrCPreZentantdw4katedr

ksztalccniakicrunkowcgoWydzialuRzeZby：KatedryRzeZby，KatedryRzeZbywMaterialc，

KatedryRysunkuorazKatedryPrqJCktowanlaArchitektoniczl10－RzeZbiarskiego．

Zespdl ds．ZapewnieniaJakoSci Ksztalccnia WZZJK przy叩Iue Zadanic wdrozenia

PrOCedur systemu zapewnieniai doskonalenia jakoSci ksztalccnia，inlqLUe Cykliczne

SPOtkaniawladzwydzialuzcstudcnlami，atakzcanalizucwyllikiocenyjakoScikszlalcellia，

W tym SpOrZadzoncJ PrZCZ ZCWnetrZnainstytuqe oraz wskazし直dzialania doskollalace．

Wsklad zcspoluwcllOdzaProdziekallds．Nauki．minimum2przedslawicieliWRZ，Wtym

jedensamodzielny，1przedstawicielstudelltdwildoktoranldw・RazwrokuprzygotowLUe

sprawozdaniedlawladzwydzialuiuczclniURJKA（UczelniandRadyJakoSciKsztalccnia）・

ZespdldoOcenyJakoScIKsztalccniaWZOJKodpowiadazaewaluaqesystemu・Zcspdl

monitortueprogramyksztalceniaposzczegdlnychprzcdmiotdwopISanyChwsylabusacll，POd

kqtem ZgOdnoSciz programem ksztalccllla na kierunku rzeZba oraz monilorLUe ZgOdl1036

programdw ksz‘alcenia na kierunkt一Z ObowiazuIaCym PrZCPISallli Na polecenie Rady

Wydzialuprzcdstawicielkatedry，ktdrcidotyczaZnllanynadzorLqeOPraCOWanieprograllldw

ksztalccnia dla nowego kierunkullP．W Katedrze Pr（事klowallia Architektoniczl10－

RzcZbiarskiegolub korek‘y programdw kszlaIccnia na kierunku rzeZba・Wszclkie z，miany

programowe zespdl zawiera w roczt一〉′一一一　Skr6conym raPOICie，PrZygOtOWanym WraZ
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Zdziekallcm・ZespdlopracowLlieSkrdconesprawozdaIliazawler瑚C…rnioski7・CWaluaql

PrOgramukszlalcenia．

Koll亘JC m瑚Charakter w′SPOmag明Cy W mOllilor。Waniu d荊ali w kluczoWCh

Obszarac1－　7arZadzanlaJakoSc均ksztalcenia・Wyodrebnl。ne kom－SIC W ramaCh SWOich

kompctcnciiskladajanareccDziekamrazwrokL一WSemCStrZCletnimraportZOCC型erektdw

ksztalccnia・ZaWier調CyPOdsumowと一niaisyntc－y7”咽CeWl－ioskizwlaSciwegosobiezakrcsu・

l’OwolanoIla5時P明CCkon＝ミJe：Kom雨ads・Rekrutacji，Koll埠iaDypIomowa，Kom雨ads．

DzialalnoSciBadawczc主Komiミja ds．Oceny Kadry，Komisia ds．Studidw Doktoranckich，

Komi♀Ja ds・Monitorlngu Losdw AbsoIwe－ltbw，Komi♀ia ds・Wspdlpracy

ZPodllliotanliZewlletrZnyllli、Kom雨ads．Stanowisk．

StosowalllCWeWnetrZnegOSyStemuzapewnicniaiakoSciprzqlaWlaSmnaSt碑uJaCO：

－‘）kreSlanieclt，ktdwksztalccnlaOraZmOnitorowanicicllrealizacli・WydzialowyZcspdlds．

ZapCWnicniaJakoSci Ksztalccnia w skladzic wyznaczonym przez Dziekatla prZygOlowal

kierunkowe efもkty ksztalcenia dlajednolitych studi‘wlllaglSlersklCh na kicrlmku rzcZba．

ZatWierdzone uchwala Rady Wydziaru z dnia19czcrwca2012r言｝rogramy przcdmiotdw

ZOStaly zatwlerdzone25wrzeinla2012riwdrozonc od roku akademlCkieg02012／2013．

Procedury zapewnieniajakoScistanowlaCe pOdstawe weryfikacjiczynnikdw wplywaJaCyCh

najakoSC ksztalccnia、ZOStalyprz〉ICtCuChwalaRady Wydzlaluzdllia22stycz～lla2013r．

jako prZqSCiowe do czasu wdrozenia kompleksowycll PrOCedur uczelniancgo systemu

jakoSciowego；

－tWOrZellieprogramdwksztalcenla－PrZyIeCleprZeZRadeWyd2ialuRzcわykicrunkowych

efektdw ksztalcenia dla kierunktI rZeZba，OPraCOWanicindywidualnych kart przcdlniotu，

zlozcnicws19pnegOprqicktuoccnyplandwstudidwIPrOgrallldwksztalcenia，

－OkreSlallic sposobdw weryHkadi elbkt6W－OkreSlenie zgodnoSci osl蝶anyCh crtkt6w

ksztalcenia zzapISanymiw sylabusachposzczeg61nych przcdmiotdw，mCrytOryCZna OCCna

efektdw ks幻alcenia we wszystkicll jednostkach prowadzqcych刺eCla dydaktycmC dla

kierunku rzciba w oparclu O PrZCglQdy w katedrach，PrZCglady wydzialowe，PrZCglady

semcstralnc，prZCgladyWyStaWykohcoworoczng，prZegladscnacki；

－PrOCCSdypIomowania－analizalOCCnaartyStyCZnCgO POZiolm praCdyplom0WCh OraZ

zaawansowanialntClektualnego opracowah teoretyczllyClll POZiomu dyskursu w ramach

obrony prac dypIomoWyCh，WCryfikaqia poziomu opanowalllalPraktycznq ullllqC1110gci

stosowaniawpraktyccwicdzy，kompetcngliuml捕11－OSciw）′nikaiacychzoplSu Sylwelki

absoIwcntanakicrunkurzeZba，WOParCiuopublicznakoIlllSyJnqObronepracmaglSterSklCh，
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WyStaWC∴∴PraC StudeIltbw oraz najlepszycll dyr）lomdw ASP I｝alac S7tuki

WKrakowic、Og鉦10POIskQWyStaWCNailepszycllDypIomdw－Gdahsk；

一〇kTeSleniezasadrckmtaqI十allalizaiocenaczytclllOSciorazdostepudoink、rmaCiidla

kandydatdwnastudia、analizaiocenaprocesurekrt一1aqlZeSZCZegdlnyl－luW7．g国nienicm

prZqr7＝yStOSci systemu ewaluacJI PraC Cg7aminac川IyCh・OCena mOZIl、WCh kierunkdw

rozwQJLIPrOgramdwllauC／aniaidostosowania ofれy dydaklyc相互do zmicnl棚CyCh Sle

OCZeklWalikandydatdw，analizasytuadi demograflcznqlJq mOZliwyChkonsekwencjidla

rozw（Uu kierullku studidw・ele1－1entdw dydaklykiiL一b tworzenia noWCll kierunkdw

WramaChWydzialu；

－　OCena nauCZyCleli akademickich dokonywanla W OParCiu o przeplSy Statulu ASl），

ZarZadzellleRekloranr16zdnla15marca2012r．wsprawieoccnynauczyClellakadcmickich

OraZZarZqdzenienr177dnia15marca2012r．wsprawieocellypraCOWnikdwniebcdacycll

nauczycIClami akademlCklnli．celem OCenyJeSl monitOrOWanie aktywnoSci twdrczq．

WyStaWienniczq．organizacyJnqlnaukowo－badawczqpracownikdwWydzlaluRzeZby，1Cll

mobLlllOScii rozwqJu、W tym uzyskiwanych kolqnych szczcbll aWallSu ZaWOdowego．

akademickiego poprzez∴grOmadzeniei allalizC COrOCZnyCh・indywidualnych ankict

sprawozdawczychorazopracowanieogdlnouczelnlanCgOraPOrtuOCenykadrydydaktyczng

w cyklu pleClOletnim Occny nauczyclell akadcmickicll dokon車　Rada Wydzialulub

powolane przez nic komlge・Podstawe oceny slanow卑OPlnia kierownika podstawowq

jednostki organizacyJnq．Oplnia bezp0台cdniego przelozonego oraz oplnia studentdw

idoktoran‘dw，Wydane w oparclL10POdsumowanic oslagnieC artystycznych・naukowych，

dydaktycznych o organizacyJnyClL Osoby oceniancIll明PraWO Wgladu do protokoldw

wszystkich koml効目organdw Uczelniw zakresielCh dolyczacym oraz pOSladaja prawo

zlozeniawyJa誼iehwtokupostepowania・OsobomocenianymprzysluguepraWOWnicsicnia

odwolalliadosenackid koll準jids．zatrudnienia，OCCny，rOZWqiukadry声aPOSrednictwem

radywydzialulubkierownikajednostkimiedzywdzialowq，Wterminie14dlliodprzyJeCla

occnydowiadomoSci・Odoccnykon埠ilPrZySluguJCPraWOWnieslenlaOdwolaniadosenatu

Uc70lni；

－SySlelllankietyzaqiid7＝ialawoparciuoprocedLrrCPrZ棚taPrZeZUczelnianaRadeJakogcI

KszlalccniaArtystycznegozdnia19marca2012r・StudenciidoktorancIWyraZ明SWqJa

oplnle na POdstawie ankiety StudellCkie komlgC OCClllaJaCe Sa naStepuaCe・Samorzad

studentdw／doktorantdw（POW0時c komi♀ie ds・OCeny kadry dla jednostek

micdzyvvdzialowych．W jej sklad wchodzi3－5　0Sdb）oraz Wydzialowe samorzady

studctlCkic（POWOlし直Studenckie kolmSJe ds・OCel－y kadry dla kazdego klerLlnku osobno・

52



KomiSieliczaconaimnid20SObydopieciu）・AnkietyprzygotowLJesienakoniecsemestru

lubrokuirozdaiesreJenaPrZedostatnichzajeciach・Ankietyprzekazywanesadodziekanatu，

kt6ryzkoleiprzekazLUejekom蘭ds・OCenykadry・KomiかdokonueocenysumLUacPunkty

Zankietorazwypelni明Celektronicznejfbmularz：Wynikocenypedagogaprzezstudentdw．

KomiSiaPrZekazue wnikioceny Dziekanowilub komiSiiocenypowolang przez rade

Wydzialu．

W przypadku jednostek miedzywydzialowych－prZekazue wyniki przewodniczacemu

SenaCkieikomiSjids・Zatrudnienla，OCenylrOZWqiukadry・Wobuprzypadkachsameankiety

OraZWSZyStkiematerialyroboczeprzekazL房doBiuaUczelnianejRadyJakoSciKsztalcenia

Artystycznego；

－　mOnitorowanie karier absoIwentdw　－　badania absoIwentdw dotyczqce uzyskanych

kwalinkaqii，rOZWqiukarieryzawodowei，analizadanych．BadanieabsoIwentdwodbywasie

WOparCiuofbrmularzzgloszeniadoudzialuwbadaniuwprowadzonyzarzadzeniemRektora

Nr6zdnia30stycznia2012r．wsprawiewprowadzeniafbmularzazgloszeniadoudzialu

wbadaniulosdwzawodowychabsoIwentdwASP．Szczegdlniewaznymzpunktuwidzenia

badanialosdw absoIwentdw kierunku rzeZbaJeSt Oglad kompetenqli postaw

reprezentowanychprzezabsoIwentdw，decyd函cychojakogciSwiadomegoichuczestnictwa

w Zyciu kultualnym spolecznoScii Srodowisk，W ktbrych funJqion明PO ukohczeniu

studidw．WaznazpunktuwidzeniatwdrczoSciartystycznqJeStZdolnoSCdopodejmowania

inlqiatywrozw凋aCyChSwiadomoSCkulturalnalartyStyCZnaObszaruichdzialania，udzialu

w przedsiewzleCiach artystyczno－badawczych，naukowych，ZdolnoSci prqiektowania

irealizaqlWydarzehartystycznychoroznymzaslegu；

－badanielosdw zawodowych absoIwentdw w ramach Biura Karier・Badanie bedzie

prowadzonewceluwery批aqiief比tywnoScisystemuksztalceniawkontekSciewymogow

rynkupracyidocelowowceludostosowaniastrategllZarZadzaniauczelniaorazprogrambw

nauczanianaposzczeg61nychWydzialachdozmienl明CegOSierynkupracy・Odbiorcami

wynikdwbadanialosdwASPbeda：WIadzeuczelniwzakresiezarzadzaniauczelnia・Wladze

vrydzialdw w zakresie programu nauczania，kierownlCy SamOdzielnychjednostek ASP

wzakresieusprawnieniasystemdwobslugiadministracylnqi，kandydacinastudiazzakresie

infbmowania o jakoSciksztalceniaikompetenqlZaWOdowych absoIwent6W，Studenci

iabsoIwenciwzakresieinfbrmacyJnymlWplywunajakoSCksztaIceniaorazmozliwoSci

wspdlpracyzakademia，PrZedsiebiorcywzakresiepozyskiwaniapracownikdwimo班wogci

wsp61pracyzuczelnia・BadanielosdwmabyCprzeprowadzoneporoku・naStePnlePOtrZeCh

i pIeClulatach od ukohczenia studidw・Narzedziem badawczym bedzie elektroniczny
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kwestionariuszp｝′1angwarant咽CyanOni1－lOWOSerespondentdwllatW′ydostepdoankiet〉′・

Na Wydziale RzcZbyzgodClla udzialw badalliulosdw／aWOdowch wroku20用2012

WyraZilo8studeImWkierunkurzeibastudidwmagisterskicil（一la22studclltdwog鉦Jl1－13

0Sdbniewypelmlofomlularza）I

－　analiza oplllli　′eWn印ZnyCII Pamerdw　－　allaliza zalozeh program。WyCh

imetodologicznychpraktyk（plenerdw、WarSZlatdw，SymPOをIdw）；

－OCenainfhstrukturydydaktyczlleiWydzialuzwlaszczawarunkdwpracywposzczegdlIlyCh

PraCOWniach oraz dostepu do nleZb函nej aparatury．urzad7rCh∴　profesionalnego wsparcia

WZakrcsietechllikitecll一一010gllreallZaC〉岬yCh，dokonywanawoparciuoindywldualneuwagl

PraCOWnikdwdydaktycznyehistudcntdwWydzialu，

－OCena PraCy adlninistraqII WydzialowcJ dokonywana dwukrotnie w roku akadenllCkim，

WOParCiuoocenedzickana、PrOdziekalla、allkietestudenldw；

－udzialintercsariuszy wewnctrznycllizewnetrznych w procesIC OkreSlaniaiweryfikacji

Zakladanych cfbktdw ksztalcenia．lnteresariusze to gldwllie osoby powolywanc

na recenzentdw，uCZeStnlCy ZaPraSZanido wspdlpracy w ramach rdznorodnych prqjektdw

Pozostala gruPa tWOrZalnStylu（揮ZCWnCtrZne jak Hrmy、0§rodck akademicki言ednoslki

SamOrZadowe np．nma Dolina Nidy，Kopalnia Soli wrWieliczce，Gminy Adamkowo

i Dziemiany，AGII w KTakowieilme，Z kt（）rymiwydzial zawarl un10Wy O WSP（ilpracy

narealizaqeplener（iwmaterialowych．StudellCIPOdnadzorenldydaktycznymreal17LllqPraCe，

ktdrezostaJaPrZekazallenarZeCZWSpdlorganizatoratwor7：qCWOkrcSIonq przestrzcllista互

ekspozycJ時．Organizalor poprze7　Stala∴PrCZCntaqe PraC Studcntdw，ich proll10ge

w fbmic katalogow，banerdwlnfbrmacylnyCh言nfbmagC W mediacll，WSPOmaga PrOCeS

upublicznicnia dzielaiJegO OCCnや、tWOrZaC Srodowisko szeroklegO Oddzialywallia，

ksztaltowaniaSwiadomogcispoleczlldikulturowq，prZy SCislymzwiqzkuzSrodowiskiem

lokalnymlnteresariusze zewnelrzllilo rdwniczinstytuqje oftrL南ceindywidualne staze，

koordynowanewramachprqickt6wpr77CZBiuroKarier（zakladwilrazy，instytutodlewllicIwa）

UczelniarozwlJaWSPdlpraccznastepLmCymijcdnostkami：UnivcrsitatderKunslewBerlinic，

Ccntrum RzcZby PoIskid w Orohsku，Instytutem OdlewnictW′a W Krakowie，Akadcmla

Gdmicz0－IIutnicza，KopalnlaSoliwWieliczce‥，EmaliaOlkusz”S・Aっ，DolinaNidy”S・A言

－doskonalenie progralllu ksztalcenlalJegO efektbw・Monitorowanieprogramu kszlalcenia

odbywa sle W SPOSdb ciagly w wyllikL一dyskuiiiw ramach prZeglad6W，np・katedralnycll

wkontekSciedysku串dotyczaccJPrZCdllllOtu，CZyWWynikuzalecellzawartychwraporcic

Zespolu do OcellyJakoSci KszlaIcenia WZOJK przedstawiallyCll Radzie Wydzialu raス

WrOku；
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ーPrOCCduryzapewnl瑚Cer）ublicZnadostePnOSCoplSuerektdwks州ccnia、S〉′StemuichOCeny

OraZWery爪a串・SlronaintcmclowaoraztabllCalnlで）rl一一aC〉岬WydziaiuRzeZbysamIqSCem

upublicznienialnlbmaqI dotyczaCyCll：kierunkow〉′Cll壷ktdw ksztalcellia，Organizaqll

studidw；

－SyStem ZapObicganLaZIaWISkom PatOIoglCZnym，ZW㍗Zall〉′lllZ PrOCeSenlksrtalccnia，nP・

OCena egZaminu dyplomowego w c窄SCiobrony ma∴Cllarakter oIwarty dla publlCZnOScl，

ZmianywskladzlekomisjidypIom。Wqiodbyw明Siekazdegoroku．egzamlnykwalifikac〉me

PrOWadzone sq w zmienionych skladach poprzez udzial reccn，entbw zewnetrznych，

Zatrudnienie kadry naukowo－dydaktycZnqI Odbywa∴SIC na drodze konkursowg．

r）rZeCiwdzialaniencpolyzmowLPraWOdobrychr）raktyk，rhnkcionowaniesystemualltyplaglat．

PozostalesprawydyscyplimrllerCgulowancsaPrZeZKodeksEtykiAkademieklei（kwiecieh

2012　r．）．∴Sprawy problemowc rozwiazywane sa poprzez dziekana wydzialu

W ramaCll konsLIltaq1日negoc－laCJl、naStePnlC PrZeZ Se－laCka Komi三高ds・l三tyki・Ostatnla

instanqarozstrZygalaCakwesllCSPOmeidyscyplinameJeStReklorASPwKrakowie

Ze wzgledLma POCZatkowy Okresltlnkqionowar正一SySIcmu nalezy przyJaC，ZeJegO

pelna werynkaqa moze nastapICImWCZC誼iq PO　7，amknieclu PClllegO Cyklu roku

akademicklCgO．WydzialRzeZbywpIStIIeSleWdlugoIctnlatradyCjezapewnieniawysokiego

poziomuksZtalcenia・PrzykladcmJeStPraktykapodsumowa－lsemeStralnych，OPICrtUaCaSlCna

dyskusjach programowychiocclliejakoSciksztalcenia ezy hnkcjonowanie oplnlumCyCh

komlgL：rckrutac〉Jnq，dyplomowqi staIego mOnilorowanla efcktdw pod katem

ewenlualnycll Zmian．Swiadcza01ym‥　WySOki r・OZionl praC magislerskicl一（nagrody

zanailepszedyplomy），mOnitorowanieprOgramdworazichdostosowaniepodk糾CnlPOtrZeb

rynkuedukacyJnegOlrynkusztuki・POSZCrZanieprograllldwokompetencJePOZaartyStyCZne

np・WPrOWadzenieprzcdmiotuprawoautorskie・brakzarqcstrowaniaz，JaWiskpatoIoglCZnyCh：

np．plaglatOW）′Ch・

2）WPrOCCSiczapcwnianiajakoSciibudowykultu一YjakoSciuczestniczaPraCOWnicy，

studcnei，absoIwcnciorazinniintCreSariuszezcWnttrZni・

NapOdslawierozmowyzprzcdstawiciclamisamorzqdustudentdwnalezystwierdziC・Ze

studencisaZainteresowanizagadnicllicnljakoSciksztalcc～liaiwlacz明SleWWeWnetrZny

system zape、ⅧicniajakoSciksztalccnia．Zdaniem przedstawicielisamorzadu言ak rbwnieZ

pozostalych stt一dcntdwocenlanCgO kicrunku言stotneJeSldoskollaleniemonitorlngulosdw

absoIwentbw，ktbrypomdglbymodynkowacprogramy studidwzgodniezoczekiwaniami
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PraCOdaWCdw・Samorzad Sludencki poslada wied空iⅧ　tCmat dTlalalnoSci Parlamentu

Studentdw RP orazJegO aktualllyChinlqalyw・Przedslawicielc Sall10rZadu uezestnicz雀

Wkonl証encjachorganizowanyellprZeZPSRP．

UdzlalprzedstawicielislLldcnldww ksztaltowaniuJakoSciksZlaleenla na。eenianym

kierunku odbywa sle gldwnie por）r7：eZ udzial w pracacll Koml串ZapewnianiaJakoSci

Ksztalcenia oraz kons同aqIC ZWlqZane Z PrOCeSem dydaktycznym言I．Prqjeklowanicm

i pIanowaniem programLI ksztalccnia．W procesie tym uczestniczq tilkzcinteresariusze

ZeWnetrZniorazabsoIwcIICi．

Podczas spotkania z Zespolem Ocenl掴Cym PK＾　studenci zaproponowali

WPrOWadzeniedoprogralm Studidwr，r7・Cdmiotu誹latCrialoznawstWO，，・k‘dr〉′pOlndglbylnl

WybraCbardziqswiadomic御崎ClaWarSZtatOWC

Na podstawie proIokol（）w z posiedzeh organdw koleglalnycll naleZy StWierdzid，

7C∴Studenci mala ZaPeWniony udzial przedstawicieli W Senacle Uczellli oraz w Radzic

Wydzlalu，SPelnIalaCWymOgaIt61ust．30raZart．67ust．4ustawyPrawoo szkolnictwic

WyZSZym・SamorzadstudcnckideleguJe SWOIChprzedstawICielitakzcdoprac wKon里iaCll

Dyscyplinamych．7godnie∴r WymOglCm art．161ust．2．ustawy Prawo o szkolnictwle

WyZSZymregulaminstudidwJCSltIZgadnianyzsamorzadcmstudenckim．

Tabelanrl OcenamozliwoScircalizaqizakladanycheftktdwksztalcenia．

Zakねdane ��&�ﾖﾒ�Kadra ��匁fﾆ�7G'VｷGW&��DziaねlnoSe 濡ｦ��ﾆ�ﾆ踞8�R�Organizaqia 

efekサ ksztalcenja 沫�ﾆ���7GVF萌r�萌芳�ｷG�7ｦ�����&�$末�Vｶ��naukowa 蒙坊Gｧ匁�&����ksztalcenia 

wiedza ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ 

umlqetnOSci ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ 

kompelenqc SpOIcc7nC ��ｲ�十一 ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ 

十　一POZWalanapeIneoslagnleCiczakladanycheftkldwksztalcenia

＋／一　　一budzizastrzezenia－pOZlVala na cztscioWC OSIagn一ccIC Zakladanych eftktdw

ksztalccnia

Se



一micpozWalana oslagnlCCICZakladanychefもktdwksztalcenia

Ocenakohcowa8kyteri〝mOgdlnegojwvrdinlaiaCV

SyntelycZnaOCenaOPISOWaStOP…aSPelnieniakly／eri（ルL†ZrZeg（〃0り′Ch

l）Wyd7：iaIRzczby dysponuje pr7CjrZySta Strukture ZaIl均dzania kicrunkicm studibw

OraZ dokonl－jc systcmatyCZnej，kompIcksowrCj oceny c†cktdw ksztalccnia；Wyniki tcj

OeCny StanOWla POds‘alVe rCWlzJ－　prOgramu Studidw oraz mctod jcgo rcaiizacJI

ZOricntowancJ na doskonalenie jakoSci jcgo kohc0、、7yCh cftktdw7．Jcdnostka rozwIJa

WCWnetrzny SyStem ZapClVniania jakoSci ksztaIccnia∴aJCgO pI．ZCJrZyStOSC zasIuguJC

ZdaniemZcspoluOccniajaccgonawyrdznicnic．

2）Pracownicy，Studcnci，absoIwcnci orazintcrcsariuszc ze、Vn車lZni uczestnic均

WPrOCCSiczapcwnianiajakoSciibudoWykulturyjakoSciksztaIccnia

9．Podsumowanic

Tabctanr20ccnaspelnieniakryteridwocenyprogramowq

し．p． 塙)$�W&猛�Stopiehspclnieniakryterium 
Wr施ni明CO 瓶��Vﾆ謦�ZnaCZaCO �5ｦU46薮v��niedostatecznie 

1 霧�67���&�x�蒙ﾂ�ｶ妨'V豺R�X �� �� 

2 �6VﾆV坊ﾈ.�ｷG��ｷ7ｧF�ﾆ6V譁��&�｢�7�7FVﾖ�6��vW'貿霧��鳴�Ⅹ �� �� 

3 ��$�&�ﾕ7GVF萌r� 浮� �� 

4 沸�4�'霧�G&�R�Ⅹ �� �� 

5 末詛ﾆ�7G'VｷGW&�� �� �� 
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dydaktyczna ��X 

6 ��$��GｦV譁V&�F�����Vｶ��6�� 浮�

7 �7�4�6ﾗw7��&6���7GVF6踪�沫wr��$�6U6傍ﾆﾄ5ｦV譁�6ﾆR� 浮� �� 

8 付5v觚G%ｦ逡7�7FVﾒ�ｦ��5v譁6譁��ｦ�ｶ���X �� �� 

Occna mozliwoSci u7IySkania zakladanych erektdw ksztaIccniai roZ：WOJu OCCniancgo

kicrunku W WIZytOWanCj jcdnostcc oraz zaI）eWnienia wysokicj jakoSci ksztalccnia，

a takzcwskazanicobszardW nie budzaCyehzastl－Z，CzCn，W ktdrJでhwcwnetrznysystcm

zapcwnieniajakoSciksztalceniajcst wysocc efcktywny oraz obszarbwwymagajaCyCh

pOdjeeia okrc針onych dzialah（u場aSadnicnic powinno odnosic sie do konstatacji

zawartyChw raporcic，ZaWicraCzalcccnia）・

Podsumowanic

ZesrIdi OpinluJaCy jcdnoznacznic potwicrdza zc wLZ・ytOWana jcdnostka dysIIOnuJC

W pClni mo猫、VOSt高田Ii uzyskania zakladanych cft，ktbw ksztalccniai rozwoJu

ocenianego kicrunku．Wydzial dysl．Onujc，dobrzc∴zOrganizowanym，WeWn車rznym

systcm pozwalajacymzapewnlCWySOkajako鐙ksztaIccnia“NawyrdznicniczasluguJa

nast帥uJaCCktYtCria：，，KonceI”JarOzWOjukierunku”，”Ccleicl温くyksztaIccniaoraz

systemichwelYfikacji，，，，Programysludibw’’，，，Zasobykadro、VC”，OraZI，，Wcwnctrzny

systemzapcwnianiajakoSciksか1ccnia’’・ZcspdIpozytywnicoccniIstopich sI”Inicnia

kryteri6W：，，！nfrastruklutT′dydaktycznej’’，，，Prowadzenia badah naukowych’’，Oraz

，，Systcm wsparcia studcntdw wI．rOCCSic uczcnia s吋’・Zcsp6IOeenl瑚Cy nic widzi

zagroZeniaw rcalizacJlzaIozonyeh przczjcdnostkeCC16wl鳩ZtaIceniajakikonccpeJl

dalszcgorozwojukicrunku，，Rzezba’’

30ccnaobligatorvInaiedYnIediastudidwilStOPnlaiiednoiityChmagisterskich
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Uwaga：jczcIiwyja鉦ieniaIIrzedstawione w odpowiedzina raportlub we wniosku

O pOnOWne rOzpatrzCDie sprawy z wizy‘acji beda uzasadnialy zmiane uptZednio

Sfbrmuiowanychoccnraportpowinienzosta‘uzupelniony・Nalezysyntctycznicomewi‘

WyjaSnienia，dokumentyidodatkoweinformacje，kt6reSpOWOdowaIyzmianCOCeny

（Odnie鐙siedokazdegokryteriumodrebnie，aOStatCCznaOCeneumicgci‘wTabelinr3）．

Tabelanr3

Kn母erium �7F��坊�7�T匁�6譁�ｷ'友W&遊ﾒ�
WyrOznlaJaCO 婦�Vﾆ謦�znaczaCO �7ｦU63��t��niedostatecznie 

Uwaga：nalezy WymieniCtylkote kryteria，W Odniesieniudokt6lyCh nastapilazmiana Oceny �� �� ��

Radom29．08．2013
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