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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 23 /2019 

Senatu ASP w Katowicach 

                                                                                     z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Szczegółowe zasady, tryb oraz termin rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów 

magisterskich stacjonarnych oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych 

w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek grafika  

 

I. STUDIA STACJONARNE 

 

1. Konkursowy egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie jest liczony w skali 150  

punktowej – gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 76 punktów – minimalną 

2. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku: 

 

▪ GRAFIKA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, trwają 10 semestrów    

jest egzaminem jednoetapowym, składającym się z dwóch części. 

       

CZĘŚĆ I –  EGZAMIN PRAKTYCZNY 

punktowany zgodnie z tabelą: 

 

 

 

PRZEDMIOTY 

 

KIERUNEK: 

GRAFIKA 

 

RYSUNEK       *                                                             50 pkt 

MALARSTWO *                                                             30 pkt 

KOMPOZYCJA*                                                             40 pkt 

PUNKTACJA: 

CZĘŚCI I (MAX) 

                                                           120 pkt 

 

 

Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu wstępnego w części I -  egzaminie 

praktycznym, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat 

musi otrzymać z każdego przedmiotu egzaminu praktycznego ocenę pozytywną . 

Uzyskanie zera („0”) punktów, z któregokolwiek przedmiotu lub nieprzystąpienie do 

egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem 

kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu. 

 

CZĘŚĆ II – AUTOPREZENTACJA WRAZ Z PRZEGLĄDEM PRAC  

PLASTYCZNYCH/DOMOWYCH 

punktowana zgodnie z tabelą: 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT 

 

KIERUNEK: 

GRAFIKA 



2 
 

AUTOPREZENTACJA WRAZ Z 

PRZEGLĄDEM PRAC 

PLASTYCZNYCH/ 

DOMOWYCH  * 

                                                                    30 pkt 

PUNKTACJA 

CZĘŚCI II: 

(MAX) 

                                                                    30 pkt 

 

 

W części II egzamin wstępnego kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 

Za autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych domowych, kandydat musi 

uzyskać ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z przedmiotu II części egzaminu 

lub nieprzystąpienie do egzaminu w części II skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, 

oznaczającym niezdanie egzaminu. 

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w części I i części 

II wynosi 76 punktów / z tego za egzamin praktyczny minimum 70 punktów, 

autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych domowych, 6 punktów/ 

 

 

*  RYSUNEK – studium postaci 

*  MALARSTWO – studium martwej natury 

*  KOMPOZYCJA – przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji 

postawionego problemu 

* PRACE PLASTYCZNE,  DOMOWE – samodzielnie wykonane prace  malarskie, 

rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne – podpisane imieniem i nazwiskiem, 

nieprzekraczające 20 sztuk; 

 *  AUTOPREZENTACJA – jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a 

także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, jak 

również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. 

Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach 

związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną 

 

3 .Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 trwa od  

25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia. 

4. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona 

na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. 

5. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu 

wstępnego i nie osiągnęli minimum punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok 

jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych 

6. Z przebiegu egzaminu wstępnego  Komisja  Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół: 

1)w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu 

2)protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i   

sekretarza. Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia. 

 

II. STUDIA NIESTACJONARNE  

 

1.Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej – gdzie   40 

punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów – minimalną. 

2. Egzamin wstępny dla kierunku: 
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▪ GRAFIKA  

STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA, trwają 7 semestrów 

jest egzaminem jednoetapowym składającym się z: 

PREZENTACJI PRAC PLSTYCZNYCH, DOMOWYCH /DOROBKU  

PLASTYCZNEGO 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 

punktowany zgodnie z tabelą: 

 

ZAKRES PUNKTY 

PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH 

DOMOWYCH/DOROBKU 

PLASTYCZNEGO* 

                                         0 – 15 pkt 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA**                                          0 – 25 pkt 

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w 

tym: 

- minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych  domowych/ dorobku  

  plastycznego; 

- minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną 
 

* PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH, DOMOWYCH/DOROBKU 

PLASTYCZNEGO  

przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac 

multimedialnych  i projektowych – podpisanych  imieniem i nazwiskiem, w liczbie 

nieprzekraczającej 20 sztuk.  

**ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – dotyczy zagadnień związanych z  zainteresowaniami  

i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą  

i sztuką. 

 

3. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 trwa  od  

25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia 

4.Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej – gdzie 40  

punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów – minimalną. 

5. Egzamin wstępny dla kierunku: 

 

▪ GRAFIKA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, trwają 4 semestry 

jest egzaminem jednoetapowym składającym się z: 

PREZENTACJI PRAC PLSTYCZNYCH, DOMOWYCH /DOROBKU  

PLASTYCZNEGO 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 

punktowany zgodnie z tabelą: 

 

 

 

ZAKRES PUNKTY 

PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH 

DOMOWYCH/DOROBKU PLASTYCZNEGO* 

                                         0 – 15 pkt 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA**                                          0 – 25 pkt 
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Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w 

tym: 

- minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych  domowych/ dorobku  

  plastycznego; 

- minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną 
 

* PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH, DOMOWYCH/DOROBKU 

PLASTYCZNEGO  

przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac 

multimedialnych  i projektowych – podpisanych  imieniem i nazwiskiem, w liczbie 

nieprzekraczającej 20 sztuk.  

**ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – dotyczy zagadnień związanych z  zainteresowaniami  

i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą  

i sztuką. 

 

6. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 trwa od  

25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia. 

7. O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona 

na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. 

8. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum 

punktów z egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów 

pierwszego i drugiego stopnia. 

9. Z przebiegu każdego etapu egzaminu wstępnego  Komisja  Rekrutacyjna Kierunku 

sporządza protokół: 

1)w protokole wpisuje się punktację za każdy etap egzaminu 

2)protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji  

i sekretarza. Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia. 
 

                                                                                                                                     Rektor 

                                                                                                         ( - ) prof.  dr hab. A. Cygan 

 

 

 


