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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1        

Senatu ASP w Katowicach 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

1.Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, poziomach 

 kształcenia i formach studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku 

 akademickim 2018/2019  

 
 

kierunek studiów, specjalność  poziom 

kształcenia 

 

forma studiów czas 

trwania 

studiów 

liczba miejsc 
 

 

 

uwagi 

grafika: 

specjalność: 

grafika warsztatowa 

 

jednolite studia 

magisterskie 

 

 

stacjonarne 5 lat max.19 osób* 

 

* w tym 1  

miejsce dla   

kandydatów 

niepełnospraw. 

 

 

 

 

grafika: 

specjalność: 

grafika warsztatowa 

 

studia 

pierwszego 

stopnia, system 

wieczorowy 

niestacjonarne 3,5 roku min.13 osób, 

max.15 osób 

 

grafika: 

specjalność: 

grafika warsztatowa 

 

studia 

pierwszego 

stopnia, system 

zaoczny 

niestacjonarne 3,5 roku min.13 osób, 

max.15 osób 

 

grafika: 

specjalność: 

grafika warsztatowa 

 

studia drugiego 

stopnia, system 

wieczorowy 

niestacjonarne 2 lata min.13 osób, 

max.15 osób 

 

grafika 

specjalność: 

projektowanie graficzne 

studia 

pierwszego 

stopnia 

 

stacjonarne 3,5 roku 

 

max. 20 osób* * w tym 2 

miejsca dla   

kandydatów 

niepełnospraw. 

 

 

grafika 

specjalność: 

projektowanie graficzne 

studia drugiego 

stopnia 

stacjonarne 2 lata max. 18 osób . 

 

 

grafika 

specjalność: 

projektowanie graficzne 

studia 

pierwszego 

stopnia, system 

wieczorowy 

 

niestacjonarne 3,5 roku min.13 osób, 

max.15 osób 

 

grafika 

specjalność: 

projektowanie graficzne 

studia drugiego 

stopnia, system 

wieczorowy 

niestacjonarne 2 lata min.13 osób, 

max.15 osób 

 

grafika 

specjalność: 

projektowanie graficzne 

studia 

pierwszego 

stopnia, system 

zaoczny 

 

niestacjonarne 3,5 roku 

 

min.13 osób, 

max.15 osób 

 

grafika 

specjalność: 

projektowanie graficzne 

studia drugiego 

stopnia, system 

zaoczny 

niestacjonarne 2 lata min.13 osób, 

max.15 osób 

 

malarstwo jednolite studia 

magisterskie 

stacjonarne 5 lat max. 19 osób  
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malarstwo studia 

pierwszego 

stopnia 

niestacjonarne 3,5 roku min.13 osób, 

max.15 osób 

 

malarstwo studia drugiego 

stopnia 

niestacjonarne 2 lata min.13 osób, 

max.15 osób 

 

wzornictwo studia 

pierwszego 

stopnia 

stacjonarne 3,5 roku max. 19 osób  

wzornictwo studia drugiego 

stopnia 

stacjonarne 2 lata max. 18 osób  

wzornictwo studia 

pierwszego 

stopnia 

niestacjonarne 3,5 roku min.13 osób, 

max.15 osób 

 

 

 

2. Senat ASP w Katowicach upoważnia Rektora do :  

 

1/ podniesienia liczby miejsc na studia  stacjonarne w ASP w Katowicach nie więcej niż 

o 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na studia stacjonarne 

w poprzednim roku akademickim przyjmując kandydatów, których odwołania od 

decyzji Komisji Rekrutacyjnej Kierunku na studia stacjonarne zostaną uwzględnione 

przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną a także w przypadku braku takich odwołań 

 

2/ podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego 

decyzji w zakresie: 

a/ zmian liczby miejsc na studia określonych niniejszą uchwałą, na pisemny wniosek 

Komisji Rekrutacyjnej Kierunku 

b/ zawieszenia rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów, w przypadku, gdy 

liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego 

egzaminu wstępnego, na pisemny wniosek Komisji Rekrutacyjnej Kierunku  

c/nieuruchamiania studiów niestacjonarnych, jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż 

ustalona dolna granica miejsc  

 

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na pisemny wniosek Komisji Rekrutacyjnej 

Kierunku może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji na studia w 

trybie określonym Uchwałą Senatu nr 14/2017 Senatu ASP w Katowicach z dnia  

30.maja 2017 r.  w sprawie zasad, trybu przyjmowania 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 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w przypadku 

niewypełnienia liczby miejsc na studia stacjonarne lub niewypełnienia dolnej granicy 

miejsc na studia niestacjonarne.  

 

4. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach nie jest zobowiązana przyjąć na pierwszy 

rok studiów stacjonarnych liczby studentów określonej liczbą miejsc, jeśli kandydaci nie 

będą prezentować wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności i nie zdobędą 

wymaganego minimum punktów określonego dla poszczególnych poziomów i kierunków 

studiów. 

 

5. Liczba miejsc na kierunku grafika specjalność grafika warsztatowa i grafika 

specjalność projektowanie graficzne na studia stacjonarne zawiera miejsca dla 

kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin wstępny i 

zajęli miejsca na liście rankingowej. W przypadku niewykorzystania miejsc dla tej 
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grupy kandydatów Komisja Rekrutacyjna Kierunku może podjąć decyzję o przyjęciu 

osób zajmujących kolejne miejsca na liście rankingowej. 

   

6. Laureaci Olimpiady Artystycznej stopnia Centralnego, Sekcja Plastyki oraz laureaci 

Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, cudzoziemcy zostają przyjęci w ramach liczby 

miejsc na studiach stacjonarnych określonych w punkcie 1 niniejszego załącznika. 

 

 

                                                                              

                                                                                                                               Rektor 

                                                                                                               ( - ) prof. dr hab. A. Cygan 


