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TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA 

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 

Dla kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia  

kierunek Architektura Wnętrz 
 Termin drugi  

 12-18 września 2016 r. – zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla 

kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów  

WAŻNE! BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE 

WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl LUB W 

ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA– WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA–WYMOGI 

 12-19 września 2016 r. godz. 10 – 14 składanie teczek i dokumentów kandydatów w 

Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Myśliwieckiej 8 

 

 20.09.2016 r.  g. 10 – 14  - autoprezentacja.  

 

 22.09.2016 r. – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

na I rok studiów licencjackich pierwszego stopnia 

 

 

Dla kandydatów na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek 

Architektura Wnętrz 

 
Termin drugi 

 12-18 września 2016 r. – zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla 

kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów  

WAŻNE! BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE 

WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl LUB W 

ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA– WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA–WYMOGI 

 

 12-21 września 2016 r. godz. 10 – 14  składanie teczek i dokumentów kandydatów w 

Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Myśliwieckiej 8 

 

 22.09.2016 r.  g. 10 – 14  - autoprezentacja.  

 

 26.09.2016 r. – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

na I rok studiów magisterskich drugiego stopnia 

http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
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Dla kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek 

Grafika 

II nabór 

01-04 września 2016 zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie 

formularza dla kandydatów – na stronie internetowej 

www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów 

WAŻNE! BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE 

WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl LUB W 

ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA– WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA–WYMOGI 

 

05 września 2016 godz. 14.00 – 18.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów  

06 września 2016 godz. 10.00 – 14.00  na licencjackie studia niestacjonarne (dwa dni) 

 

07 września godz. 14.30     komisja teczkowa 

09 września 2016 godz.16.00   wywieszenie list osób dopuszczonych do autoprezentacji 

12 września 2016 od godz.10.00    autoprezentacja 

16 września 2016  wywieszenie list osób zakwalifikowanych na I rok 

studiów 

 

 

Dla kandydatów na niestacjonarne wieczorowe studia drugiego stopnia 

kierunek Grafika 

05-07 września 2016 zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie 

formularza dla kandydatów – na stronie internetowej 

www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów 

WAŻNE! BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE 

WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl LUB W 

ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA– WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA–WYMOGI 

 

08 września 2016 godz. 14.00 – 18.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów na 

09 września 2016 godz. 10.00 – 14.00  magisterskie studia niestacjonarne  (dwa dni) 

http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
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13 września 2016 godz. 16:00   komisja ds. przyjęć kandydatów na magisterskie studia 

niestacjonarne 

19 września 2016 ok. godz. 16.00  wywieszenie list osób przyjętych na niestacjonarne 

studia magisterskie 

 

Dla kandydatów na zaoczne studia drugiego stopnia kierunek Grafika 

05-09 września 2016 zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie 

formularza dla kandydatów – na stronie internetowej 

www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów 

WAŻNE! BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE 

WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl LUB W 

ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA– WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA–WYMOGI 

19 września 2016  ok. godz. 14.00 – 18.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów na 

20 września 2016 ok. godz. 10.00 – 14.00  magisterskie studia niestacjonarne  (dwa dni) 

23 września 2016 ok. godz. 16:00   komisja ds. przyjęć kandydatów na magisterskie studia 

niestacjonarne 

30 września 2016 ok. godz. 16.00  wywieszenie list osób przyjętych na niestacjonarne 

studia magisterskie                                   

Przeniesienia na kierunek Grafika – studia niestacjonarne 

08 września 2016 godz. 14.00 – 18.00  

                      oraz 

09 września 2016 godz. 10.00 - 14.00   przyjmowanie dokumentów w sprawie  

                                                                      przeniesień na magisterskie studia niestacjonarne (dwa dni) 

 

       13 września 2016 godz. 17:00               komisja ds. przeniesień na magisterskie studia            

niestacjonarne 

 

19 września 2016 ok. godz. 16.00          wywieszenie list osób przyjętych na niestacjonarne studia 

                                                                 magisterskie 

 

08 września 2016 w godz. 14.00-18.00 

                        oraz  

09 września 2016 w godz. 10.00-14.00        przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień na 

niestacjonarne studia doktoranckie (dwa dni) 

http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
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Dla kandydatów na niestacjonarne studia trzeciego stopnia na Wydziale 

Grafiki 

05-07 września 2016  

 

przyjmowanie kwestionariuszy osobowych i 

zdjęć pocztą elektroniczną od kandydatów na 

niestacjonarne studia doktoranckie 

 

08 września 2016 w godz. 14.00 – 18.00 oraz 

09 września 2016 w godz. 10.00 – 14.00 

przyjmowanie dokumentów od kandydatów na 

niestacjonarne studia doktoranckie  (dwa dni) 

 

13 września 2016, godz. 14.00 posiedzenie Komisji ds. przyjęć na 

niestacjonarne studia III stopnia – przegląd 

portfolio 

15 września 2016 ok. godz. 16.00 ogłoszenie listy osób dopuszczonych do II etapu 

egzaminu 

19 września 2016 od godz. 10.00 

 

20 września 2016 od godz. 10.00 

rozmowa z osobami zakwalifikowanymi do II 

etapu egzaminu 

rozmowa z osobami zakwalifikowanymi do II 

etapu egzaminu 

23 września 2016 ok. godz.16.00 wywieszenie listy osób przyjętych na 

niestacjonarne studia doktoranckie 

Dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek 

Scenografia 

I etap 

Ocena dorobku artystycznego kandydata 

05.09.2016 – 09.09.2016 zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza            

dla kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl w zakładce 

Kandydaci/Formularz dla kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów 

15.09.2016 w godzinach 10:00-14:00  – przyjmowanie teczek na Wydziale 

Scenografii przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

16.09.2016 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu 

 

http://www.asp.waw.pl/
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II etap 

Egzamin praktyczny 

19.09.2016, w godzinach 9:00-15:00 – pierwsza praca projektowa 

20.09.2016, w godzinach 9:00-15:00 – druga praca projektowa 

 

III etap 

Autoprezentacja połączona z przeglądem prac 

21.09.2016, od godziny 9:30 – autoprezentacja 

26.09.2016 – ogłoszenie listy przyjętych. 

 

 

Dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek 

Wzornictwo 

    

Wrzesień 2016    

Rekrutacja na studia II stopnia    
    

Zgłoszenie kandydatury on-line 05.09.16 do 18.09.16 

    

Przyjmowanie dokumentów od 
kandydatów 

 Dokumenty można przesłać pocztą po uprzednim 
ustaleniu telefonicznym/mailowym pod warunkiem ich 
otrzymania przez dziekanat nie później niż do 
12.09.2016 

12 – 19.09.16 

 

godziny przyjęć 
w dziekanacie 

poniedziałek, wtorek, 
czwartek piątek  

(w środę dziekanat 
nieczynny) 

od 12:00  
do 14:00 

Komisja rekrutacyjna na studia  
II stopnia  

 Komisja odbywa się bez udziału kandydatów 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 
dopuszczonych do autoprezentacji 

20.09.16 wtorek godz. 09:00 
 

 

 

godz. 18:00 

Autoprezentacja kandydatów na studia 
II stopnia 

22.09.16 czwartek od godz. 09:00 
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Ogłoszenie wyników naboru na studia 
II stopnia 

 

 

23.09.16 piątek godz. 12:00 

Przeniesienia – Wydział Wzornictwa    

Komisja ds. przeniesień 

 

Przyjmowanie dokumentów od 
kandydatów w sprawie przeniesień 

20.09.16 

 

Do 19.09.16 

wtorek  

    
 

 

 

 

WYDZIAŁ RZEŹBY ASP W WARSZAWIE  

OGŁASZA II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE 

MAGISTERSKIE 

 

Terminarz dla kandydatów na studia stacjonarne jednoite magisterskie: 

 

 05 – 09.09.2016 r. – zgłoszenie elektroniczne kandydata – wypełnienie 

formularza dla kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl  

w zakładce Kandydaci/Formularz dla kandydatów lub 

Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów 
 

 12 – 13.09.2016 r. godz. 10.00 – 14.00 składanie teczek i dokumentów 

przez kandydatów w dziekanacie Wydziału Rzeźby przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 37/39; pokój nr A.01 (antresola) 
 

 16.09.2016 r. około godz. 15.00 opublikowanie listy osób zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do egzaminu praktycznego 
 

 19 – 21.09. 2016 r. - egzamin praktyczny  
 

 22.09.16   około godz. 15.00 -  opublikowanie listy osób zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do autoprezentacji 
 

 23.09.16  godz. 10.00 – autoprezentacja; sala nr A.03 (antresola) ul. Wybrzeże  

Kościuszkowskie 37/39 
 

 30.09.2016  około godz. 15.00  – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych  i 

niezakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich 

 

* Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych  
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   i podpisanych teczkach. 
 

 

Egzamin praktyczny rozpocznie się dnia 19 września 2016 r. o godz. 9.00 w lokalu 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek D (Wydział Malarstwa) 
 

Przebieg egzaminów praktycznych dla kandydatów na studia jednolite  

magisterskie: 
 

 19.09.16  godz.  9 - 13  - rysunek z modela oraz godz. 14 – 18 kompozycja    

 rysunkowa 

   20.09.16  godz.  9 – 13 oraz godz. 14 – 18 głowa z modela 

   21.09.16  godz.  9 - 13  - kompozycja rzeźbiarska oraz  godz. 14.00 –   

   spotkanie  i rozmowa Komisji  z kandydatami 

 

Terminarz dla kandydatów z przeniesienia na studia stacjonarne  

I lub II stopnia: 
 

 16 – 19.09.2016 r. godz. 10.00 – 14.00 przyjmowanie dokumentów oraz 

portfolio od kandydatów, którzy chcą się przenieść na Wydział Rzeźby,  

na studia stacjonarne I lub II stopnia. Dokumenty należy składać  

w dziekanacie Wydziału Rzeźby przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39; 

pokój nr A.01 (antresola) 
 

 28.09.2016 godz. 15.00  – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  

z przeniesienia 

 

Dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa 

Terminarz rekrutacji: 

12–16.09.2016 r. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych i zdjęć pocztą 

elektroniczną od kandydatów na niestacjonarne studia 

doktoranckie (formularz zgłoszeniowy – na stronie 

www.asp.waw.pl zakładka Kandydaci/Formularz zgłoszeniowy; 

wymogi co do zdjęć cyfrowych zakładka Kandydaci/Cyfrowe 

zdjęcie kandydata – wymogi) 

 

20.09.2016 r. g. 10–16 

oraz 

21.09.2016 r. g. 10–14 

przyjmowanie dokumentów od kandydatów na niestacjonarne 

studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa oraz przyjmowanie 

dokumentów w sprawie przeniesień na niestacjonarne studia 

doktoranckie (wymagane dokumenty Rozdział III oraz I 

Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia III stopnia w 

roku akademickim 2016/2017 – Regulamin jest dostępny na 

stronie www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Regulamin 

http://www.asp.waw.pl/
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rekrutacji 2016/2017) 

 

21.09.2016 r.  g. 15 komisja rekrutacyjna dokona  przeglądu złożonych przez 

kandydatów dokumentów na niestacjonarne studia doktoranckie 

na Wydziale Malarstwa na rok akademicki 2016/2017. 

 

21.09.2016 r.   g. 16 ogłoszenie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej 

 

23.09.2016  r. g. 10 rozmowa kwalifikacyjna na niestacjonarne studia doktoranckie 

na Wydział Malarstwa, sala nr 90 

 

26.09.2016. r. około g.15 wywieszenie listy osób przyjętych na niestacjonarne studia 

doktoranckie na Wydziale Malarstwa na rok akademicki 

2016/2017 na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej 

ASP w Warszawie. 

 

 
 

Rekrutacja uzupełniająca 

Wydział Sztuki Mediów – studia niestacjonarne 
 

Wrzesień 2016 

Studia niestacjonarne II stopnia – kierunek Sztuka Mediów 

 19 (poniedziałek) – 20 (wtorek).09.2016 r. zgłoszenie elektroniczne kandydata – wypełnienie 

formularza dla kandydatów - na stronie internetowej www.asp.waw.pl  w zakładce 

Kandydaci/Formularz dla kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów  

WAŻNE!  

BĘDĄ  PRZYJMOWANE  WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE 

WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ  www.asp.waw.pl W 

ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI 

 21.09.(środa) godz. 16.00-18.00,  22.09.(czwartek)2016 r. godz. 10.00-12.00  przyjmowanie 

od kandydatów dokumentów i teczek z pracami plastycznymi  

 22.09.(czwartek)2016 godz.12.30 – przegląd prac plastycznych kandydatów, w tym prac 

fotograficznych oraz dorobku artystycznego – I etap 

 23.09.(piątek)2016 opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

autoprezentacji  

 26.09.(poniedziałek) godz. 10.00 autoprezentacja – II etap 

 27.09.(wtorek) 2016 opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na  

http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.waw.pl/
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 Studia 

 

Dla kandydatów na kierunek Historia Sztuki prowadzony przez Wydział 

Zarządzania Kulturą Wizualną – stacjonarne studia drugiego stopnia  

 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 

1.09–11.09.2016 r.– zgłoszenie elektroniczne kandydata 

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/ 

12.09.i 13.09. 2016  w godz. 10.00–14.00 - składanie w dziekanacie Wydziału Zarządzania 

Kulturą Wizualną (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39  p. 1.04, I piętro) dokumentów* i prezentacji 

zgodnie z wymogami technicznymi podanymi na stronie internetowej Wydziału, teczki powinny być 

podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata 

 15.09.2016 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do II etapu egzaminu 

19.09.2016 – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez kandydata złożonego materiału 

wizualnego 

27.09. 2016 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych na studia 

 

 

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

