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Dla kandydatów na kierunek Historia Sztuki prowadzony przez Wydział 

Zarządzania Kulturą Wizualną – stacjonarne studia drugiego stopnia  

I NABÓR 

 26.06 - 04.07.2017 r.– zgłoszenie elektroniczne kandydata – wypełnienie formularza dla 

kandydatów - na stronie internetowej www.asp.waw.pl  w zakładce Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów  

WAŻNE!  

BĘDĄ  PRZYJMOWANE   WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM 

PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl W ZAKŁADCE 

KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI 

 11.07 i 12.07.2017 r.  godz. 10.00-14.00 – składanie w dziekanacie Wydziału Zarządzania 

Kulturą Wizualną (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39  p. 1.04, I piętro) dokumentów 

i prezentacji zgodnie z wymogami technicznymi podanymi na stronie internetowej Wydziału, 

teczki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata 

 14.07.2017 r.  około godz. 15 – opublikowanie list osób 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do II etapu egzaminu 

 17.07.2017 r. od godz. 10.00  – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez 

kandydata złożonego materiału wizualnego 

 18.07. 2017 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych na studia  

II NABÓR  

II nabór odbędzie się jeśli w I naborze nie zostanie wypełniony limit przyjęć na studia drugiego 

stopnia. 

 01.09 - 19.09.2017 r.– zgłoszenie elektroniczne kandydata – wypełnienie formularza dla 

kandydatów - na stronie internetowej www.asp.waw.pl  w zakładce Kandydaci/Formularz dla 

kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów  

WAŻNE!  

BĘDĄ  PRZYJMOWANE   WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM 

PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl W ZAKŁADCE 

KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI LUB 

STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI 

 20.09.2017 r.  godz. 10.00-14.00 – składanie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą 

Wizualną (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39  p. 1.04, I piętro) dokumentów i prezentacji 

zgodnie z wymogami technicznymi podanymi na stronie internetowej Wydziału, teczki 

powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata 

 22.09.2017 r.  około godz. 15 – opublikowanie list osób 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do II etapu egzaminu 
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 25.09.2017 r. od godz. 10.00  – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez 

kandydata złożonego materiału wizualnego 

 26.09. 2017 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych na studia  

 

 


