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Data 

 

 

 

Godzina 

HARMONOGRAM EGZAMINU WSTĘPNEGO – WYDZIAŁ 

PROJEKTOWY 

studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

w roku akademickim 2018/2019 

marzec – maj 

2018 

zgodnie z 

harmonogramem 

na kierunki 

dostępnym na 

stronie 

internetowej ASP 

w Katowicach 

konsultacje dla kandydatów 

ul. Koszarowa 19 

 

studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

 kierunek GRAFIKA, specjalność PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 

21.05-13.06.2018 

włącznie 

0.00-24.00 elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online- 

http://rekrutacja.asp.katowice.pl  

 

Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które 

kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji 

Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. 

Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie 

rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. 

Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  

podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto 

ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online 

kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Projektowego orzeczenie 

o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się 

uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi. 

 

Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi  opłatę  za egzamin wstępny. Opłaty 

należy wnosić na konto ASP w Katowicach:  

ING Bank Śląski O/Katowice, 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826. W tytule 

przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek, poziom i formę studiów. 

Wysokość opłat określona jest w Zarządzeniu Rektora w sprawie  zasad  

pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne w związku z 

przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019  

 

 

15.06 -  

21. 06.2018  z 

wyjątkiem 

soboty i niedzieli 

9.00 – 15.00 złożenie dokumentów wymaganych zgodnie z § 8 Uchwały nr 14/2017 Senatu 

ASP w Katowicach z  dnia 30.05 2017 r. / uchwała rekrutacyjna/.  

ul. Koszarowa 19 

22. 06.2018  przygotowanie pomieszczeń do egzaminu wstępnego 

ul. Koszarowa 19 

25- 28.06.2018 indywidualnie 

zgodnie z 

harmonogramem 

otrzymanym przy 

rejestracji 

bezpośredniej 

od 9.00 

I etap egzaminu: 

prezentacja dorobku plastycznego z udziałem kandydata, rozmowa 

kwalifikacyjna  

ul. Koszarowa 19 

 

 

28.06.2018  podsumowanie przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku, I etapu egzaminu  

ul. Koszarowa 19 

 

http://rekrutacja.asp.katowice.pl/
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29.06.2018 14.00 wyniki I etapu egzaminu wstępnego, ogłoszenie listy kandydatów 

dopuszczonych do II etapu egzaminu – egzaminu praktycznego 

ul. Koszarowa 19 

2.07.2018 9.00 -14.00 II etap egzaminu - rysunek postaci 

ul. Koszarowa 19 

3.07.2018 9.00 -14.00 II etap - malarstwo martwej natury 

ul. Koszarowa 19 

4.07.2018 9.00 -14.00 II etap - kompozycja (dzień 1) 

ul. Koszarowa 19 

5.07.2018 9.00 -14.00 II etap  - kompozycja (dzień 2) 

ul. Koszarowa 19 

5.07.2018 –  

6.07.2018 

 

 

 

podsumowanie II etapu egzaminu Komisja Rekrutacyjna Kierunku 

ul. Koszarowa 19 

6.07.2018 – 

10.07.2018 r.  

9.00 – 15.00 

 

 

dostarczenie przez kandydatów, absolwentów szkół średnich w roku 2018 

świadectwa dojrzałości. 

W przypadku niedostarczenia świadectwa dojrzałości przez osoby które 

przystąpiły do egzaminu wstępnego i zmieściły się w limicie przyjęć, nastąpi 

zmiana listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów zgodnie z zasadą 

zajmowania kolejnych lokat. 

Kandydaci absolwenci szkół średnich z roku 2018, którzy zdali egzamin 

wstępny na studia stacjonarne, a liczba uzyskanych  przez nich punktów 

pozwoliłaby się zmieścić w liczbie wolnych miejsc, ale nie zostali przyjęci na 

studia z powodu niezłożenia w terminie kserokopii świadectwa dojrzałości, w 

przypadku gdy wynik ich egzaminu dojrzałości został podwyższony na skutek 

odwołania do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej mogą ponownie ubiegać się 

o przyjęcie na studia składając podanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

nie później niż do dnia 10.08.2018 r.  

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w 

porozumieniu z Rektorem. 

 

11.07.2018 10.00 

 

 

 

14.00 

 

 

posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – podsumowanie egzaminu 

wstępnego na studia stacjonarne, na wszystkich kierunkach w uczelni 

ul. Raciborska 37, Sala Senacka 

 

ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego, lista przyjętych na pierwszy rok 

studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych 

kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne 

ul. Koszarowa 19 , tablica ogłoszeń , sala  nr 113 

potwierdzenie gotowości do podjęcia studiów przez osoby przyjęte na 

pierwszy rok studiów do dnia 25.lipca 2018 r., odebranie skierowania na 

badania lekarskie  

Dziekanat Wydziału Projektowego, ul. Koszarowa 19, sala nr 113  w 

godz.10.00 – 15.00 poniedziałek – piątek, czwartek nieczynne 

wydawanie dokumentów osób nieprzyjętych na studia do 31.07.2018, 

w miejscu i godzinach jw. Kserokopie dokumentów nie będą wydawane, 

wysyłanie decyzji do kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia 

przyjmowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres : 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice 

01.10.2018 12.00 immatrykulacja studentów  pierwszego roku studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych Wydziału Projektowego, Aula ul. Raciborska 37 

Załącznik nr 3                                                                                                            Rektor 

                                                                                                              ( - ) prof. dr hab. Antoni Cygan 

 


