
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 11 Rektora ASP 

z dnia 13 lutego 2018 r. 

 

 

Szczegółowy terminarz egzaminów wstępnych przeprowadzanych na poszczególnych 

kierunkach studiów: 

 

 

1. Wydział Malarstwa 

1) Kierunek malarstwo – jednolite studia magisterskie: 

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów: 19, 20, 21* czerwca 2018 (kandydat otrzymuje 

indywidualny termin egzaminu). 

Etap II - Egzamin praktyczny: 27, 28, 29 czerwca 2018 (kandydata obowiązują wszystkie 

podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego). 

Etap III - Egzamin teoretyczny: 4, 5*, 6* lipca 2018 (kandydat otrzymuje indywidualny 

termin egzaminu). 

2) Kierunek malarstwo – studia niestacjonarne pierwszego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna): w dniu wyznaczonym 

między 18 a 20 lipca 2018. 

3) Kierunek malarstwo – studia niestacjonarne drugiego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna): w dniu wyznaczonym 

między 18 a 20 lipca 2018. 

Kierunek scenografia – jednolite studia magisterskie: 

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów: 19, 20, 21* czerwca 2018 (kandydat otrzymuje 

indywidualny termin egzaminu). 

Etap II - Egzamin praktyczny: 27, 28, 29 czerwca 2018 (kandydata obowiązują wszystkie 

podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego). 

Etap III - Egzamin teoretyczny: 4, 5*, 6* lipca 2018 (kandydat otrzymuje indywidualny 

termin egzaminu). 

4) Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne 

pierwszego stopnia: 

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów: 19, 20, 21* czerwca 2018 (kandydat otrzymuje 

indywidualny termin egzaminu). 

Etap II - Egzamin praktyczny: 27, 28, 29 czerwca 2018 (kandydata obowiązują wszystkie 

podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego). 

Etap III - Egzamin teoretyczny: 4, 5*, 6* lipca 2018 (kandydat otrzymuje indywidualny 

termin egzaminu). 

5) Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne 

drugiego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna): w dniu wyznaczonym 

między 25 a 29 czerwca 2018. 

 

 

2. Wydział Rzeźby 

1) Kierunek rzeźba – jednolite studia magisterskie: 

Etap I - Egzamin praktyczny: 27, 28, 29 czerwca 2018 (kandydata obowiązują wszystkie 

podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego). 



Etap II – przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna: 4, 5*, 6* lipca 2018 (kandydat 

otrzymuje indywidualny termin egzaminu). 

 

 

3. Wydział Grafiki 

1) Kierunek grafika – jednolite studia magisterskie: 

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów: 19, 20, 21* czerwca 2018 (kandydat otrzymuje 

indywidualny termin egzaminu). 

Etap II - Egzamin praktyczny: 27, 28, 29 czerwca 2018 (kandydata obowiązują wszystkie 

podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego). 

Etap III - Egzamin teoretyczny: 4, 5*, 6* lipca 2018 (kandydat otrzymuje indywidualny 

termin egzaminu). 

2) Kierunek grafika – studia niestacjonarne pierwszego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna): w dniu wyznaczonym 

między 18 a 20 lipca 2018. 

3) Kierunek grafika – studia niestacjonarne drugiego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna): w dniu wyznaczonym 

między 18 a 20 lipca 2018. 

 

 

4. Wydział Architektury Wnętrz 

1) Kierunek architektura wnętrz – studia stacjonarne pierwszego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac, rozmowa z kandydatem): w dniu wyznaczonym 

między 19 a 29 czerwca 2018 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu). 

2) Kierunek architektura wnętrz – studia stacjonarne drugiego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna): w dniu wyznaczonym 

między 19 a 29 czerwca 2018. 

3) Kierunek architektura wnętrz – studia niestacjonarne pierwszego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym między 18 a 20 lipca 

2018. 

4) Kierunek architektura wnętrz – studia niestacjonarne drugiego stopnia: 

Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym między 18 a 20 lipca 

2018. 

5) Kierunek architektura wnętrz – studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku 

angielskim: 

Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym między 18 a 20 lipca 

2018. 

6) Kierunek architektura wnętrz – studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku 

angielskim: 

Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym między 18 a 20 lipca 

2018. 

7) Kierunek architektura wnętrz – studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku 

angielskim prowadzone wspólnie (ADT):  

Egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu wyznaczonym między 18 a 20 lipca 

2018. 

 

 

5. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

1) Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki – jednolite studia magisterskie: 

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów: 19, 20, 21* czerwca 2018 (kandydat otrzymuje 

indywidualny termin egzaminu). 



Etap II - Egzamin praktyczny: 27, 28, 29 czerwca 2018 (kandydata obowiązują wszystkie 

podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego). 

Etap III - Egzamin teoretyczny: 4, 5*, 6* lipca 2018 (kandydat otrzymuje indywidualny 

termin egzaminu). 

 

6. Wydział Form Przemysłowych 

1) Kierunek wzornictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia: 

Wielozadaniowy egzamin wstępny: w dniach wyznaczonych między 19 a 29 czerwca 2018 

(kandydat otrzymuje indywidualne terminy egzaminu). 

2) Kierunek wzornictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia: 

Wielozadaniowy egzamin wstępny: w dniach wyznaczonych między 19 a 29 czerwca 2018 

(kandydat otrzymuje indywidualne terminy egzaminu). 

 

 

7. Wydział Intermediów 

1) Kierunek intermedia – studia stacjonarne pierwszego stopnia: 

Etap I - Przegląd i ocena prac kandydatów oraz egzamin teoretyczny: 19, 20, 21* czerwca 

2018 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu). 

Etap II - Egzamin praktyczny: 27, 28, 29* czerwca 2018 (kandydata obowiązują wszystkie 

podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego). 

2) Kierunek intermedia – studia stacjonarne drugiego stopnia: 

Wielozadaniowy egzamin wstępny: w dniu wyznaczonym między 25 a 29 czerwca 2018. 

 
 

* termin uzależniony od liczby kandydatów 


