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KOMUNIKAT nr 2/2020 

REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie prowadzenia przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach bezpłatnych 

konsultacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021. 

Działając w oparciu o Uchwałę nr 23/2019 Senatu ASP w Katowicach z dnia 25 czerwca  

2019 r.  w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok 

jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i  studiów drugiego stopnia 

prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021 w Akademii 

Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 

stopnia centralnego oraz Uchwałę nr 46/2019 Senatu ASP w Katowicach z dnia 18 grudnia 2019 r. 

zmieniającą Uchwałę nr 23/2019 Senatu ASP w Katowicach z dnia 25 czerwca 2019 r.  informuję: 

 

§ 1. 

1. Od 2 marca 2020 roku na wszystkich kierunkach studiów prowadzone będą bezpłatne 

konsultacje dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 

akademickim 2020/2021. 

2. Konsultacje prowadzone przez pedagogów uczelni mają na celu zaznajomienie 

kandydatów ze specyfiką kierunku, wymaganiami dotyczącymi egzaminu wstępnego, 

okazją do zaprezentowania swoich oryginalnych prac artystycznych i projektowych. 

                                                       § 2. 

         Wydział Artystyczny prowadzi konsultacje wg harmonogramu i miejsca: 

1. Kierunek grafika : 

każdy wtorek i środa, Katowice, ul. Koszarowa 19, począwszy od 3 marca do  

27 maja 2020 r. z wyjątkiem dni wolnych wynikających z Organizacji roku 

akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy.  

Konsultacje trwają od 11.00 do godz.14.00 

Przed konsultacjami należy zgłosić się w Dziekanacie Wydziału Artystycznego w 

Katowicach ul. Raciborska 50 

 

2. Kierunek malarstwo 

każdy czwartek i piątek, Katowice, ul. Raciborska 50, począwszy od 5 marca do  

29 maja 2020 r. z wyjątkiem dni wolnych wynikających z Organizacji roku 

akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy.  

Konsultacje trwają od 11.00 do godz.14.00 
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Przed konsultacjami należy zgłosić się w Dziekanacie Wydziału Artystycznego w 

Katowicach ul. Raciborska 50 

 

Wydział Projektowy prowadzi konsultacje wg harmonogramu i miejsca: 

 

3. Kierunek projektowanie graficzne 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego komunikatu. 

Przed konsultacjami należy zgłosić się w Dziekanacie Wydziału Projektowego w 

Katowicach ul. Koszarowa 19 

 

4. Kierunek wzornictwo 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego komunikatu. 

Przed konsultacjami należy zgłosić się w Dziekanacie Wydziału Projektowego w 

Katowicach ul. Koszarowa 19 

 

                                                                          

                                                                                                                     Rektor 

                                                                                                     ( - ) prof. dr hab. A. Cygan 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

Kierownicy i pracownicy katedr 

Dziekanat Wydziału Artystycznego 

Dziekanat Wydziału Projektowego 

Biuro Rektora 

Kwestor 

Dział Nauczania 

a/a 

 

 
 

 


