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DLA NOWYCH STUDENTÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022



4 LOKALIZACJE
BUDYNKI ASP W WARSZAWIE
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Wydział Malarstwa

Rektorat, Dział Nauczania

Biuro Erasmus+
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Dzieł Sztuki

Wydział Rzeźby

Wydział Scenografii

Wydział Zarządzania Kulturą 

Wizualną

Studium Języków Obcych

Międzywydziałowa Katedra 

Historii i Teorii Sztuki

Sale wykładowe

Wydział Architektury Wnętrz

Wydział Wzornictwa

Wydział Sztuki Mediów

Wydział Rzeźby



KIEDY STARTUJEMY

★ Organizacja roku akademickiego jest zawsze ustalana przez Rektora i publikowana  
na koniec poprzedniego roku akademickiego, na stronie: 
https://studia.asp.waw.pl/organizacjarokuakademickiego/

★ Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 r.

★ Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia językowe dla pierwszego roku rozpoczynają 
się 11 października 2021 r. 

★ Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 6 października 
o godzinie 12:00 i będzie transmitowana on-line

https://studia.asp.waw.pl/organizacjarokuakademickiego/


DZIAŁ NAUCZANIA
W  DZIALE NAUCZANIA

ZAŁATWISZ MIĘDZY INNYMI SPRAWY ZWIĄZANE Z:

★ Legitymacją studencką

★ Ubezpieczeniem zdrowotnym

★ Zaświadczeniem do kredytu studenckiego

★ Ze stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogą

Kontakt z Działem Nauczania
tel. (22) 826 73 85
tel. (22) 320-02-18
e-mail: dn@asp.waw.pl
e-mail: stypendia@asp.waw.pl

Godziny przyjmowania studentów dostępne są na stronie:
https://asp.waw.pl/kontakt/dzial-nauczania/

mailto:dn@asp.waw.pl
mailto:stypendia@asp.waw.pl


DZIAŁ NAUCZANIA 
– legitymacje studenckie 

★Legitymacje studenckie dla nowo przyjętych studentów wydawane będą przez 
Dziekanaty za okazaniem potwierdzenia wpłaty za legitymację. Opłata za 
legitymację wynosi 22 zł. Miejsce i czas wydawania legitymacji zostanie 
wskazany przez Dziekanat.

★Legitymacje ważne są do 31.03.2022 i uprawniają do 50% ulgi przy przejazdach 
środkami komunikacji miejskiej bez względu na wiek, a także uprawnia do 
korzystania - do ukończenia 26 roku życia - z ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego, autobusowego i kolejowego na podstawie 
odrębnych przepisów



DZIAŁ NAUCZANIA 
– legitymacje studenckie 

★ W przypadku utraty legitymacji lub zmiany danych osobowych należy złożyć
w Dziale Nauczania wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty za duplikat
legitymacji. Opłata za duplikat legitymacji wynosi 33 zł.

★ Wzór podania o duplikat znajduje się na stronie: www.asp.waw.pl w witrynie
studia/studenci/Legitymacja/duplikat legitymacji.

Link: https://studia.asp.waw.pl/legitymacja-duplikat-legitymacji/

★ Ważność legitymacji przedłużana będzie co semestr, w Dziale Nauczania,
w drugiej połowie marca i października danego roku. Informacje
o możliwości przedłużenia legitymacji dostępne będą w dziekanatach oraz na
stronie www.asp.waw.pl w witrynie studia/studenci/Ogłoszenia

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


DZIAŁ NAUCZANIA 
– ubezpieczenie zdrowotne

★ Do 26 roku życia student powinien być zgłoszony do ubezpieczenia w NFZ przez swoich 
rodziców/opiekunów prawnych

★ Uczelnia ubezpiecza studentów w przypadku, gdy:
● Rodzice studenta nie żyją lub z innych ważnych przyczyn nie mogą wypełnić 

obowiązku
● Student ukończył 26 lat

UBEZPIECZENIE W NFZ NIE JEST AUTOMATYCZNE. 
ZARÓWNO RODZICE JAK I UCZELNIA MUSZĄ 

DOKONAĆ ZGŁOSZENIA STUDENTA.
UCZELNIA DOKONUJE ZGŁOSZENIA STUDENTA DO 

UBEZPIECZENIA NA JEGO PISEMNY WNIOSEK

Więcej informacji www.asp.waw.pl w zakładce Studia/Studenci/Ubezpieczenia

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


DZIAŁ NAUCZANIA 
– kredyt studencki

★ Zaświadczenia niezbędne do złożenia w banku wniosku o kredyt studencki,
wydawane są studentom wyłącznie w Dziale Nauczania.

★ Aby otrzymać zaświadczenie do kredytu należy przesłać mail na adres
dn@asp.waw.pl, o treści: “Proszę o wystawienie zaświadczenia do kredytu
studenckiego. Imię, Nazwisko, Wydział”. W tytule maila prosimy o wpisanie
“Zaświadczenie do kredytu studenckiego”.

★ Co roku sporządzana jest lista rankingowa najlepszych absolwentów Uczelni,
którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu.

★ Zasady umarzania kredytów studenckich określa art. 102 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.
478) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468)

mailto:dn@asp.waw.pl


STYPENDIA

★ Wszystkie niezbędne informacje dotyczące świadczeń dla studentów jak
regulamin świadczeń, wzory wniosków, miejsce i terminy ich składania
znajdują się na stronie
www.asp.waw.pl w witrynie Studia/Stypendia/Stypendia dla studentów

link: https://studia.asp.waw.pl/stypendia-dla-studentow/
★ Wszystkie pytania lub wątpliwości należy zgłaszać na mail:

stypendia@asp.waw.pl
★ W razie potrzeby można umówić się na spotkanie lub rozmowę telefoniczną

w celu omówienia sytuacji związanej z możliwością pobierania świadczeń

Student ma prawo do ubiegania się o świadczenia:

Stypendium socjalne
Stypendium rektora

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zapomogi

http://www.asp.waw.pl
mailto:stypendia@asp.waw.pl


DZIEKANATY

★ W dziekanacie można załatwiać sprawy związane z tokiem studiów, stypendiami
rektora, planem zajęć, kontaktem z pedagogami Wydziału, itp.

★ Cały tok studiów prowadzony jest w systemie Akademus. Student ma obowiązek
aktualizacji swoich danych osobowych (zmiana nazwiska, adresu zamieszkania
lub korespondencyjnego, itp.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do
zapisu przebiegu studiów (niewłaściwe wpisanie na zajęcia) należy od razu
zgłaszać się do właściwego dziekanatu. W przypadku wątpliwości związanych
z ocenami, należy kontaktować się z pedagogiem.

★ Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz obron dyplomów
publikowany jest przez Wydziały.



WSTĘPNE SZKOLENIA ON-LINE

SPOTKANIE Z SAMORZĄDEM STUDENCKIM

★ Spotkanie z Samorządem Studenckim odbędzie się on-line na początku 
października. Szczegóły zostaną udostępnione niezwłocznie po ich ustaleniu, 
na stronie asp.waw.pl w witrynie Studia/Studenci/Ogłoszenia dla I roku -
przyjęci na studia na rok 2021/2022

★ Zgodnie z Art.84 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student
ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta, które
przeprowadza samorząd studencki. Serdecznie zachęcamy do udziału
w szkoleniu, gdyż będzie ono przeprowadzone przez studentów,
stanowiących najlepsze i najprzystępniejsze źródło informacji.

★ Linki z zaproszeniem do szkoleń on-line zostaną rozesłane mailowo na adresy 
podane w systemie Akademus.



WSTĘPNE SZKOLENIA ON-LINE

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

★ Student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może skorzystać z biblioteki, 
znajdującej się w budynku rektoratu. Zasady korzystania z biblioteki zostaną 
udostępnione pod koniec września na stronie asp.waw.pl w witrynie 
Studia/Studenci/Ogłoszenia dla I roku - przyjęci na studia na rok 2021/2022

★ Prosimy o śledzenie ogłoszeń.

SZKOLENIE BHP

★ Szkolenie BHP jest szkoleniem obowiązkowym i odbędzie się on-line

★ Linki z zaproszeniem do szkoleń on-line zostaną rozesłane mailowo na adresy 
podane w systemie Akademus

★ Harmonogram szkoleń BHP zostanie udostępniony na stronie asp.waw.pl               
w witrynie Studia/Studenci/Ogłoszenia dla I roku - przyjęci na studia na rok 
2021/2022



SPOTKANIA WYDZIAŁOWE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW

SPOTKANIA WYDZIAŁOWE

★ Dla nowo przyjętych studentów organizowane są spotkania

z przedstawicielami władz wydziałów i dziekanatów

★ Na spotkaniach przekazywane są bardzo istotne kwestie dotyczące

organizacji studiów, dlatego ważne jest, aby wszyscy studenci wzięli

w nich udział

★ Harmonogram spotkań wydziałowych dostępny będzie na stronie

www.asp.waw.pl w witrynie Studia/Studenci/Ogłoszenia dla I roku -

przyjęci na studia na rok 2021/2022



STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (SJO)

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich

★ Student ma prawo do uczestniczenia w lektoracie z wybranego przez siebie języka 
obcego, oferowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

★ Uczestnictwo w lektoracie jest obowiązkowe i kończy się zaliczeniem każdego 
semestru na ocenę

★ Studentów studiów pierwszego stopnia obowiązuje zdanie egzaminu z języka 
obcego na poziomie B2

★ Studentów jednolitych studiów magisterskich obowiązuje zdanie egzaminu z 
języka obcego na poziomie B2 oraz zaliczenia modułu specjalistycznego na 
poziomie B2+

★ Studenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek zaliczenia modułu 
specjalistycznego na poziomie B2+



STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (SJO)

★ Student może być zwolniony z obowiązku zdania egzaminu końcowego. Warunki 
zwolnienia znajdują się w Regulaminie Studium Języków Obcych Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, udostępnionym na stronie www.asp.waw.pl w witrynie 
Studia/Studenci/Regulaminy

★ Udokumentowane kompetencje językowe na poziomie co najmniej B2, nie 
zwalniają studentów z uczestnictwa w lektoracie. 
W związku z powyższym, studenci mogą wybrać lektorat na dowolnym poziomie 
od A1 do B2 spośród następujących języków: 
● angielskiego – od poziomu B1, 
● francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego – od poziomu A1.

★ Warunkiem utworzenia grupy na danym poziomie jest odpowiednia liczba 
zgłoszeń (minimum 8).

★ Lektorat trwa 6 lub 7 semestrów. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, a 
każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną. Za całkowity nakład pracy studenta 
i uczestnictwo w lektoracie student będzie otrzymywał punkty ECTS.                                                           

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


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (SJO)

★ Certyfikaty zwalniające z egzaminu końcowego znajdują się w Regulaminie 
Studium Języków Obcych dostępnym na stronie www.asp.waw.pl w witrynie 
Studia/Studenci/Regulaminy

★ Termin i miejsce egzaminu zostaną udostępnione niezwłocznie po ich ustaleniu na 
stronie asp.waw.pl w witrynie Studia/Studenci/Ogłoszenia dla I roku - przyjęci na 
studia na rok 2021/2022

★ Uwaga! Studenci, którzy wybiorą lektorat z języka angielskiego i otrzymali na 
maturze z poziomu rozszerzonego poniżej 85% lub zdały egzamin na poziomie 
podstawowym - proszone są o zaznaczenie tego w ankiecie.

★ Obowiązkową ankietę należy wypełnić w systemie Akademus w panelu 
Twoje ankiety do dnia 7.10.2021 r.

★ Zajęcia w SJO rozpoczynają się 11.10.2021 r.

★ Pozostałe informacje będą dostępne na stronie internetowej Studium Języków 
Obcych od 1.10.2021 r.

https://asp.waw.pl/studium-jezykow-obcych/

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


PRZEDMIOTY TEORETYCZNE

★ Przedmioty teoretyczne prowadzone są przez Wydziały, Międzywydziałową 
Katedrę Historii i Teorii Sztuki oraz Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

★ Na część zajęć, jeśli jest oferowany wybór w ramach danego modułu, 
organizowane są zapisy w systemie Akademus – należy zapisać się w podanym 
przez właściwe jednostki terminie. 

★ Studenci pierwszego roku, z uwagi na liczne szkolenia i spotkania, rozpoczynają 
zajęcia teoretyczne, prowadzone przez Międzywydziałową Katedrę Historii i Teorii 
Sztuki od 11.10.2021 r.



O Programie ERASMUS+

Program Erasmus+ jest obsługiwany przez Sekcję ds. Programu Erasmus + (biuro 
mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5). ASP w Warszawie ma podpisane ok. 
130 umów ze szkołami partnerskimi. Więcej informacji 
https://erasmus.asp.waw.pl/

3. WYJAZDY NA STUDIA (KRAJE PARTNERSKIE)

2. WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENTÓW 
I ABSOLWENTÓW (KRAJE PROGRAMU)

1. WYJAZDY NA STUDIA (KRAJE PROGRAMU)
Liczba miejsc 

ograniczona, zależna 
od środków 
finansowych

KAPITAŁ MOBILNOŚCI 
(łącznie studia 

i praktyki)

Studia I stopnia, studia II stopnia –
12 miesięcy

Studia jednolite – 24 miesięcy

https://erasmus.asp.waw.pl/


REGULAMIN STUDIÓW 

Regulamin Studiów to najważniejszy i podstawowy 
dokument, z którym każdy student powinien się zapoznać. 
W Regulaminie znajdziecie zapisy dotyczące Waszych praw 
i obowiązków, skali ocen stosowanej w ASP oraz restrykcji 
związanych z niepowodzeniami w nauce na I roku studiów 
w ASP w Warszawie !

https://studia.asp.waw.pl/regulaminy/



Studenci w każdej chwili 
mogą zwrócić się po pomoc 

do Samorządu, 
Dziekana i Prodziekana swego wydziału 

oraz do Pani Prorektor 
dr hab. Barbary Kowalewskiej, prof. Uczelni.



Dziękujemy za uwagę

Zespół Działu Nauczania


