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ZARZĄDZENIE NR 15/2022 

REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 

z dnia 21 marca 2022 r. 

w sprawie prowadzenia przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach bezpłatnych 

konsultacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2022/2023 

Działając w oparciu o Uchwałę nr 16/2021 Senatu ASP w Katowicach z dnia 28 czerwca 2021r. 

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 2022/2023 

w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zasad przyjmowania na studia laureatów 

i finalistów olimpiad stopnia centralnego – z uwzględnieniem środków komunikacji na 

odległość zarządza się co następuje: 
 

§ 1 

1. W Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzone będą bezpłatne konsultacje 

dla kandydatów na studia stacjonarne w roku akademickim 2022/2023. 

2. Konsultacje prowadzone przez pedagogów uczelni mają na celu zaznajomienie 

kandydatów ze specyfiką kierunku, wymaganiami dotyczącymi egzaminu wstępnego 

oraz są okazją do zaprezentowania swoich oryginalnych prac artystycznych  

i projektowych. 

 

                                                        § 2  

1. Konsultacje prowadzone są wg harmonogramów na poszczególnych kierunkach:  

1) Wydział Artystyczny – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;  

2) Wydział Projektowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2.   Kontakt w sprawie konsultacji odbywa się poprzez e-mail, a rejestracja 

i rezerwacja terminu poprzez formularz rejestracyjny:  

Kierunek Kontakt Formularz rejestracyjny 

Grafika konsultacje.g@asp.katowice.pl https://asp.katowice.pl/formularze

/konsultacje-na-kierunku-grafika-

2022 

Malarstwo konsultacje.m@asp.katowice.pl https://asp.katowice.pl/formularze

/konsultacje-na-kierunku-

malarstwo-2022 

Projektowanie 

graficzne 

studia I st. 

konsultacje.pg1@asp.katowice.pl https://asp.katowice.pl/formularze

/konsultacje-na-kierunku-

projektowanie-graficzne-i-

stopien-2022 

Projektowanie 

graficzne 

studia II st. 

konsultacje.pg2@asp.katowice.pl https://asp.katowice.pl/formularze

/konsultacje-na-kierunku-

projektowanie-graficzne-ii-

stopien-2022 
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Wzornictwo 

studia I st. 

konsultacje.w1@asp.katowice.pl https://asp.katowice.pl/formularze

/konsultacje-na-kierunku-

wzornictwo-i-stopien-2022 

Wzornictwo 

studia II st. 

konsultacje.w2@asp.katowice.pl https://asp.katowice.pl/formularze

/konsultacje-na-kierunku-

wzornictwo-ii-stopien-2022 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
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