Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

REKRUTACJA rok akademicki 2018 / 2019
https://www.asp.krakow.pl/index.php/kandydaci/rekrutacja-krok-po-kroku

STUDIA STACJONARNE
rejestracja online od 28 maja do 11 czerwca 2018
Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP
w Krakowie (wynika to z przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia stacjonarne w tym samym terminie).
Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to przede wszystkim absolwentów studiów
pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu
w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować.
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez
system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko
kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.

składanie dokumentów od 12 do 14 czerwca 2018
Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.
Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią
uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii
przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów.
Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

świadectwa dojrzałości i dyplomy do dnia 6 lipca 2018
dotyczy : maturzyści 2018 dostarczają świadectwo dojrzałości, a dyplomanci 2018 dostarczają dyplom ukończenia
studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu

ogłoszenie wyników 10 lipca 2018
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia
studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu
dokumentów w terminie do dnia 24 lipca 2018
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na I rok studiów,
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku.
W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć
dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie
uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie.
Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję o przyjęciu.
Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do
postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą
oni obowiązującą opłatę za egzamin).
UWAGA:
Zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce "rekrutacja cudzoziemców" na stronie
internetowej www.asp.krakow.p
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I stopień - studia licencjackie
czas trwania studiów - 7 semestrów
limit przyjęć - 29 osób
uzyskany tytuł licencjat / na kierunku architektura wnętrz
SPECJALNOŚĆ:
- projektowanie architektury wnętrz
- projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych
- projektowanie tkaniny i ubioru

egzamin w dniach 21, 22 czerwca 2018 przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max 30
pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min 15 pkt)
Kandydaci prezentują samodzielnie wykonane prace artystyczne i projektowe w oryginale (6 prac w kolorze – technika
dowolna, 10 prac rysunkowych) oraz portfolio zawierające dokumentację innych działań artystycznych np.
projektowych, fotograficznych czy multimedialnych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Prace
prezentowane przed Komisją Rekrutacyjną powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz
datowane. Komisja rozpatruje jedynie teczki, które zawierają wymaganą ilość prac.
dodatkowe informacje na stronie:
https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-stacjonarne/studia-pierwszego-stopnia/kierunek-architektura-wntrz
https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2018/Załącznik%20nr%206A%20-%20Architektura%20wnętrz%20-%20s.
%20pierwszego%20st.%20stacjonarne.pdf

II stopień - studia magisterskie
czas trwania studiów - 4 semestry
limit przyjęć - 34 osoby
uzyskany tytuł - mgr sztuki / na kierunku architektura wnętrz
do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata,
inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: kierunki
artystyczno-projektowe.
SPECJALNOŚĆ:
- projektowanie architektury wnętrz
- projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych
- projektowanie tkaniny i ubioru

egzamin w dniach 25, 26 czerwca 2018 przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max 30
pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min 15 pkt)
Kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej własne prace projektowe wykonane w trakcie studiów
pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, wybrane prace plastyczne, rysunkowe
i malarskie w oryginale oraz dokumentację innych działań artystycznych (w sumie 20 prac). Prace prezentowane przed
Komisją powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz datowane. Komisja nie rozpatruje
teczek, które nie zawierają wymaganej ilości prac. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza wiedzę kandydata w odniesieniu
do kierunku studiów z zakresu historii i współczesnej architektury, architektury wnętrz i mebli na świecie i w Polsce.
dodatkowe informacje na stronie:
https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-stacjonarne/studia-drugiego-stopnia/kierunek-architektura-wntrz
https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2018/Załącznik%20nr%206B%20-%20Architektura%20wnętrz%20-%20s.
%20drugiego%20st.%20stacjonarne.pdf
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STUDIA NIESTACJONARNE (studia płatne)
rejestracja online od 28 czerwca do 12 lipca 2018
Ważne!
Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to przede wszystkim kandydatów na studia
stacjonarne, a także absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie
zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek i formę
studiów na jakie chcą aplikować.
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez
system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko
kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na I rok studiów,
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku.
W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć
dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie
uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie.
Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję o przyjęciu.
Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do
postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą
oni obowiązującą opłatę za egzamin).

składanie dokumentów dnia 13 i 16 lipca 2018
Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.
Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią
uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii
przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów.
Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

ogłoszenie wyników 23 lipca 2018
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia
studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu
dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia 2018
UWAGA:
Zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce "rekrutacja cudzoziemców" na stronie
internetowej www.asp.krakow.pl

I stopień - studia licencjackie niestacjonarne (dotyczy również studiów w j. angielskim)
czas trwania studiów - 7 semestrów, studia prowadzone w trybie dziennym równolegle ze studiami stacjonarnymi
limit przyjęć - 22 osoby
uzyskany tytuł licencjat / na kierunku architektura wnętrz
SPECJALNOŚĆ:
- projektowanie architektury wnętrz
- projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych

egzamin w dniu 18 lipca 2018 przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max.15 pkt,
warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) własnych prac artystycznych i
projektowych (6 prac w kolorze – technika dowolna, 10 prac rysunkowych) oraz dokumentacji innych działań
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artystycznych np. fotograficznych czy multimedialnych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.
Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.
dodatkowe informacje na stronie
https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-niestacjonarne/-studia-pierwszego-stopnia/kierunek-architektura-wntrz
https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2018/Załącznik%20nr%206C%20-%20Architektura%20wnętrz%20%20s_pierwszego_st_niestacjonarne.pdf

II stopień - studia magisterskie niestacjonarne (dotyczy również studiów w j. angielskim)
czas trwania studiów - 4 semestry, studia prowadzone w trybie dziennym równolegle ze studiami stacjonarnymi
limit przyjęć - 22 osoby
uzyskany tytuł - mgr sztuki / na kierunku architektura wnętrz
do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata,
inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: kierunki
artystyczno-projektowe.
SPECJALNOŚĆ:
- projektowanie architektury wnętrz
- projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych

egzamin w dniu 19 lipca 2018 przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max.15 pkt,
warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
Kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej własne prace projektowe wykonane w trakcie studiów
pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, dokumentację innych działań artystycznych
(w sumie 20 prac) w formie cyfrowej (pliki pdf). Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości
prac.
dodatkowe informacje na stronie
https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-niestacjonarne/studia-drugiego-stopnia/kierunek-architektura-wntrz
https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2017/uchwala/Załącznik%20nr%206D%20-%20Architektura%20wnętrz%20%20s.%20drugiego%20st.%20niestacjonarne.pdf

II stopień DAT - Design, Art & New Technology - międzynarodowe studia
magisterskie
czas trwania studiów - 4 semestry (w tym min. 2 semestry realizowane w uczelni partnerskiej w Mediolanie i w
Madrycie)
limit przyjęć - 22 os.
uzyskany tytuł - MSc of Art / mgr sztuki / wspólny dyplom trzech uczelni
studia prowadzone w języku angielskim
SPECJALNOŚĆ:
- interior design
- new technology in design
do podjęcia studiów może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub
równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunki artystycznoprojektowe, wg International Standard CLASSIFICATION OF EDUCATION - 021 (0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0288),
061 (0611, 0612, 0613, 0688) 0722, 0723, 073, 078.

egzamin w dniu 20 lipca 2018 przegląd i ocena prac (punktacja: max.15 pkt, warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
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Kandydat przedstawia on-line własne wybrane prace wykonane w trakcie studiów poprzedzających rekrutację (w
sumie 20 prac). Prezentacja prac wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej wydziału. Komisja nie rozpatruje
aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.
dodatkowe informacje na stronie datstudies.com
https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-niestacjonarne/studia-drugiego-stopnia/2018-02-22-14-05-04
https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2017/uchwala/Załącznik%20nr%206G%20%20Architektura%20wnętrz%20studia%20wspólne%20DAT%20-%20s.%20drugiego%20st.%20niestacjonarne%20J.%20ANG..pdf

studia podyplomowe
składanie dokumentów od 3 do 11 września 2018
w godz. 10.00-14.00 w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Architektury Wnętrz, ul. Humberta 3
czas trwania studiów - 4 semestry, zjazdy co dwa tygodnie (piątki i soboty)
limit przyjęć - 18 osób
uzyskany tytuł - świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie architektury wnętrz

egzamin w dniu 13 września 2018 przegląd i ocena prac oraz rozmowa z kandydatem (punktacja: max.15 pkt,
warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez kandydata min.10 pkt)
prezentacja prac lub założeń programowych uzasadniających wybór kandydata, rozmowa kwalifikacyjna na temat
przedstawionych prac lub programu, osiągnięć, zainteresowań i doświadczeń zawodowych kandydata

ogłoszenie wyników 14 września 2018
dodatkowe informacje na stronie
https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-podyplomowe-dlakandydatow-143
https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/studia-podyplomowe-dlakandydatow-143/w-zakresie-projektowanie-architekturywntrz
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