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II tura rekrutacji na kierunek Wzornictwo, studia II stopnia, stacjonarne 
 

Działając w oparciu o ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 3/2020 Senatu ASP  

w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia liczby miejsc na 

poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 oraz w związku z wnioskiem 

złożonym przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku Wzornictwo, popartym przez Dziekana 

Wydziału Projektowego, z dnia 27.07.2020 r., ogłaszam II turę rekrutacji na kierunek 

Wzornictwo, studia II stopnia, stacjonarne, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 

 

24.08. od godz. 0.00 – 18.09.2020 do godz. 24.00,   

elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online - IRK 

http://rekrutacja.asp.katowice.pl, założenie osobistego konta przez kandydata,  

 

po dokonaniu wpłaty za egzamin wstępny w wysokości 100 zł do 18.09.2020 

udostępnienie dla zarejestrowanych kandydatów folderu online do wgrania plików 

portfolio dorobku projektowego od 15.09.2020 do 22.09.2020 do godziny 15.00 

 

23.09. 2020  

przegląd przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku plików z pracami plastycznymi 

kandydatów, bez obecności kandydata 

 

24.09.2020 – godz. 12.00 

ogłoszenie wyników I etapu egzaminu wstępnego, ogłoszenie listy 

kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminu poprzez system IRK oraz tablice 

ogłoszeń ul. Koszarowa 19. Wyznaczenie dnia i godziny egzaminu zdalnego dla 

kandydatów przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku przekazanym na 

osobiste konto kandydata poprzez system IRK 

 

25.09.2020 i 28.09.2020 rozmowa kwalifikacyjna - zdalny egzamin wstępny z 

udziałem kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestniczenia 

w egzaminie zdalnym określi Rektor w szczegółowej instrukcji. 

 

29.09.2020 – godz. 10.00 podsumowanie przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku 

wyników zdalnego egzaminu wstępnego i poinformowanie przez Przewodniczącego 

Komisji Rekrutacyjnej Kierunku Rektora o przebiegu postępowania 

rekrutacyjnego  

 

29.09.2020 – godz. 15.00  

1. ogłoszenie  wyników postępowania kwalifikacyjnego - sporządzenie przez 

Komisję Rekrutacyjną Kierunku  listy rankingowej kandydatów, listy osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( lista rezerwowa ) do przyjęcia na  

pierwszy rok studiów. Ogłoszenie w IRK oraz na tablicach ogłoszeń, Katowice,  

ul. Koszarowa 19 

2. sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do wpisania na listę studentów 

 

 

 

http://rekrutacja.asp.katowice.pl/
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od 30.09.2020 do 01.10.2020 

dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok 

studiów oryginalnych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Projektowego ASP  

w Katowicach, ul. Koszarowa 19, po wcześniejszym umówieniu się na termin, na 

konkretny dzień i godzinę. Wpisywanie kandydatów na listę studentów pierwszego 

roku z zastrzeżeniem, ze osoba wpisana nie jest studentem do czasu złożenia 

ślubowania, o którym mowa a w art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

02.10.2020 – godz. 11.00 

ogłoszenie listy przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, 

stacjonarnych, kierunek WZORNICTWO, w IRK oraz na tablicach ogłoszeń, 

Katowice, ul. Koszarowa 19, przekazanie kandydatom informacji dot. rozpoczęcia 

roku akademickiego 2020/2021 

 

od 02.10.2020  

podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku dla kandydatów 

nieprzyjętych na studia, doręczenie decyzji na adres wskazany przez kandydata za 

zwrotnym potwierdzeniem doręczenia, przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie 

odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do Rektora 

 

 

 

Szczegółowe zasady oraz tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia 

stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek Wzornictwo, 

znajdują się w Załączniku nr 4 do Uchwały nr 15/2020 Senatu ASP  

w Katowicach z dnia 28.05.2020 r., w linku poniżej: 

https://asp.katowice.pl/files/articles/72/zalacznik_nr_4_wzornictwo_do_uchwaly_nr

_15_egzamin_zdalny_ii_st.pdf 

  

                                                                                                                  

 

                                                                                                           Rektor 

                                                                                             prof. dr hab. A. Cygan 
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