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Uchwała nr 11/2019 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

 

 

 

w sprawie planowanych limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 

2019/2020 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 73 ust. 1 i 2 Statutu Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP), Senat ASP ustala niniejszym limity przyjęć 

na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2019/2020, a w przypadku studiów 

niestacjonarnych także dolne limity przyjęć. 

 

 

§ 1 

1. Limity przyjęć na studia jednolite studia magisterskie: 

 

Wydział kierunek 
Limit 

przyjęć 

Malarstwa 
malarstwo 21 

scenografia 7 

Rzeźby rzeźba 20 

Grafiki grafika 27 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki konserwacja i restauracja dzieł sztuki 20 

 

2. Limity przyjęć na stacjonarne studia pierwszego stopnia 

 

Wydział kierunek 
Limit 

przyjęć 

Malarstwa edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 10 

Architektury Wnętrz architektura wnętrz 37 

Form Przemysłowych wzornictwo 30 

Intermediów intermedia 16 

 

3. Limity przyjęć na stacjonarne drugiego stopnia 

 

Wydział kierunek 
Limit 

przyjęć 

Malarstwa edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 10 

Architektury Wnętrz architektura wnętrz 34 

Form Przemysłowych wzornictwo 22 

Intermediów intermedia 9 
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4. Limity przyjęć na niestacjonarne studia pierwszego stopnia 

 

Wydział kierunek 

Limit 

przyjęć 

Dolny 

limit 

przyjęć 

Malarstwa malarstwo 20 10 

Architektury Wnętrz 
architektura wnętrz 15 8 

architektura wnętrz – w języku angielskim 15 8 

 

5. Limity przyjęć na niestacjonarne drugiego stopnia 

 

Wydział kierunek 

Limit 

przyjęć 

Dolny 

limit 

przyjęć 

Malarstwa malarstwo 20 10 

Architektury Wnętrz 

architektura wnętrz 15 8 

architektura wnętrz – w języku angielskim 15 8 

Architektura wnętrz – studia prowadzone 

wspólnie DAT 
15 8 

 

§ 2 

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć ASP może przeprowadzić dodatkową rekrutację 

na studia w której uzupełni niewypełnione limity przyjęć o których mowa § 1 niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Rektor na wniosek Komisji Rekrutacyjnej może zwiększyć limity przyjęć na kierunki studiów 

prowadzone w trybie stacjonarnym w sytuacji niewypełnienia limitu przyjęć na innym 

kierunku lub na skutek niewypełnienia limitu oraz nieprzeprowadzenia dodatkowej rekrutacji. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


