
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się online. 

Start 30 sierpnia 2021r. 
 
 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 
 

1. ZGŁOSZENIE W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA 
 

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu kandydat będzie mógł wypełnić formularz zgłoszeniowy 

uwzględniający: 
 

• dane osobowe i kontaktowe kandydata wraz ze zdjęciem portretowym (tzw. ID photo), 
 

• życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz 

dorobku artystyczno-badawczego i/lub projektowo- badawczego 
 

2. ZAŁĄCZENIE W SYSTEMIE DOKUMENTÓW: 
 

1) skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z 

suplementem jeśli został wydany lub dyplomu doktorskiego. W wyjątkowych przypadkach, 

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku 

jednolitych studiów magisterskich; 

2) wykaz dorobku artystycznego, projektowego, konserwatorskiego i naukowego z podziałem na 

kategorie, np. wystawy indywidualne, wystawy zbiorowe, realizacje w przestrzeni publicznej, 

projekty badawcze, konserwatorskie, itp. w wersji elektronicznej; 

3) dokumentację prac artystycznych, projektowych, konserwatorskich, w formie cyfrowej, jako 

prezentacja ( portfolio); 

4) dokumentację upublicznienia działalności artystycznej, projektowej, konserwatorskiej i naukowej 

w formie cyfrowej, jako prezentacja ( portfolio) ; 

5) propozycję tematu badawczego w formie elektronicznej; 

6) skan zgody osoby proponowanej na promotora; 

7) skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 w 

formie suplementu do dyplomu (należy wskazać w którym miejscu w suplemencie jest informacja 

dotycząca znajomości języka na poziomie B2) lub certyfikatu językowego; 

8) skan dowodu osobistego lub paszportu; 

9) skan dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
 

3. ETAP I REKRUTACJI - OCENA DOKUMENTACJI ZAŁĄCZONEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM 
 

Komisja rekrutacyjna zapozna się z materiałami załączonymi w systemie elektronicznym i oceni: 
 

1) dorobek i portfolio kandydata (punktacja: 0-30 pkt); 

2) propozycję tematu badawczego (punktacja: 0-20 pkt). 
 

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy otrzymają minimum 35 

punktów. 



4. ETAP II REKRUTACJI – AUTOPREZENTACJA 
 

W trakcie drugiego etapu zespół egzaminujący przeprowadzi rozmowę sprawdzającą poziom 

kompetencji artystycznych i teoretycznych kandydata (przyznając maksymalnie 50 pkt). 

Kandydaci będą oceniani m.in. pod kątem pogłębionej znajomości wybranego obszaru działalności 

artystycznej lub projektowej, motywów podjęcia pracy twórczej oraz zaprezentowania własnych 

zainteresowań badawczych. 
 

Istotna będzie oryginalność i innowacyjność proponowanego tematu badawczego. 

Autoprezentacja będzie przeprowadzana online po 15 września 2021 r. 

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 

Do Szkoły Doktorskiej można przyjąć kandydata, w ramach przyznanego limitu miejsc, który uzyskał 

co najmniej 70 punktów. 
 

Informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego kandydaci otrzymają za pośrednictwem 

systemu online. 

5. DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW 
 

Kandydat zakwalifikowany do wpisu na listę doktorantów dostarcza do sekretariatu Szkoły 

Doktorskiej: 

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata wygenerowany i 

wydrukowany z systemu IRK; 

2) oświadczenie, że posiada/nie posiada stopień doktora; 

3) oświadczenie, że Szkoła Doktorska prowadzona przez ASP w Warszawie jest jedyną szkołą 

Doktorską, w której będzie się kształcił; 

4) oświadczenie promotora; 

5) wypełnione oświadczenie dotyczące zatrudnienia, pobieranego stypendium doktoranckiego oraz 

nadanych tytułów naukowych; 

6) oryginał dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

magisterskich, a w przypadku osób z tytułem doktora oryginał lub odpis dyplomu doktorskiego; 

7) certyfikat lub suplement do dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka 

obcego na poziomie co najmniej B2; 

8) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

9) w przypadku cudzoziemców, których pobyt w Polsce wymaga wizy – skan wizy lub innego 

dokumentu umożliwiającego legalny pobyt w Polsce. 

DODATKOWE INFORMACJE 

OPŁATY 

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej. 



Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wnoszą 

opłatę za postępowanie rekrutacyjne  - wysokość opłaty zostanie określona Zarządzeniem Rektora. 
 

Płatności należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. nr konta: 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 

Opłata za legitymację doktoranta 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w 

sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnej i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018, poz. 

1837 z poźn zmianami), w ASP w Warszawie obowiązuje opłata: za wydanie elektronicznej legitymacji 

doktoranta w wysokości 22,00 zł, 
 

POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NOWOŻYTNEGO OBCEGO 
 

Znajomość języka obcego na poziomie B2 kandydaci zobowiązani są potwierdzić stosownym 

certyfikatem lub suplementem do dyplomu ukończenia studiów (wskazać miejsce w suplemencie), 

poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 

(wykaz certyfikatów w załączeniu) 
 

KANDYDACI Z ORZECZONYM STOPNIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 

Osoby z niepełnosprawnościami podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali 

kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Forma pomocy osobom z 

niepełnosprawnościami w trakcie postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z przewodniczącą 

Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym 

orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 

Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed dniem autoprezentacji. Akademia Sztuk 

Pięknych w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów 

niepełnosprawnych. 
 

CUDZOZIEMCY ORAZ ŚWIADECTWA I DYPLOMY ZAGRANICZNE 
 

Osoby niebędące obywatelami polskimi, mogą być przyjęte do Szkoły Doktorskiej zgodnie z Zasadami 

podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane 

dalej „cudzoziemcami”. Zasady te regulują w szczególności następujące przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego: 
 

1) art 323 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.); 

2) ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z póź. 

zm.); 

3) uzyskały pozytywny wynik z egzaminu rekrutacyjnego i zajęły pozycję na liście rankingowej, 

sporządzonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, 

mieszczącą się w limicie miejsc określonym w Regulaminie rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej 

ASP w Warszawie na rok akademicki 2021/2022; 

4) Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca 

polskiego obywatelstwa. 



Cudzoziemców obowiązuje postępowanie rekrutacyjne zgodne z Regulaminem rekrutacyjnym do 

szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie na rok akademicki 2021/2022. 

Każdy dyplom ukończenia studiów uzyskany poza granicami Polski, musi zostać opatrzony apostille 

lub zalegalizowany w kraju jego wydania: 

1) apostille – w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji 

haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) w formie osobnego 

dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego (zarejestrowanego w 

Rzeczypospolitej Polskiej) na język polski; 

2) legalizacja – potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w państwie innym niż Polska. 

Legalizacji dokonuje się w państwie, które wydało dokument a nie przyjęło konwencji haskiej, 

o której mowa powyżej. W tym celu należy zgłosić się do instytucji, która w państwie tym 

odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. 
 

Dyplom uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim 

dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, lub uznany za 

uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, nie wymaga 

podejmowania żadnych dodatkowych czynności urzędowych. 

Każdy dokument wydany w języku innym niż polski powinien zostać przetłumaczony na język polski. 

Tłumaczenie powinno być poświadczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce. 
 

FOTOGRAFIA CYFROWA 
 

Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wstawienia w systemie IRK, musi być 

przygotowana wg następujących wymogów: 

1) musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło; 

2) musi mieć wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; 

3) musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów; 

4) musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry; 

5) musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz 

zajmowała 70–80% fotografii; 

6) musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice; 

7) musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z 

otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 

ustami. 
 

BADANIA LEKARSKIE 
 

Na wszystkich kierunkach studiów występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym 

uczelnie wyższe mają obowiązek skierowania kandydatów na badania lekarskie u lekarza medycyny 

pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. W myśl obowiązku nałożonego na 

szkoły wyższe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 

uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2019 poz. 1651) – wszystkim kandydatom 



zainteresowanym podjęciem kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 

akademickim 2020/2021, udostępniamy informacje dotyczące możliwości występowania czynników 

szkodliwych na poszczególnych kierunkach. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie mają obowiązek wykonania badania profilaktycznego, potwierdzającego brak 

przeciwwskazań do kształcenia w Szkole Doktorskiej ASP w Warszawie. Niniejsze badanie wykonuje 

się po zakończeniu rekrutacji. 

Kandydat wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej otrzyma skierowanie na płatne badanie u 

lekarza medycyny pracy w wyznaczonej przez ASP w Warszawie placówce medycznej. 

 
 

KONTAKT: 
 

osoba kontaktowa: Małgorzata Durejko e-mail: szkoladoktorska@asp.waw.pl 

adres: 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5 

mailto:szkoladoktorska@asp.waw.pl

