
Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia 

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

w roku akademickim 2017/2018 

 

 

 

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, 
w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, 

na poszczególnych kierunkach studiów, 

w roku akademickim 2017/2018 

 

 

Kierunek 

Rozpoczęcie rekrutacji 

(wysyłanie formularzy i zdjęć 

na pocztę elektroniczną 

wydziału) 

Zakończenie rekrutacji 

(ogłoszenie wyników) 

Studia stacjonarne 

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

Malarstwo 08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Rzeźba 08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

04-09-2017 r. - nabór uzupełniający 29-09-2017 r. - nabór uzupełniający 

Grafika 08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Architektura Wnętrz 08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Konserwacja  

i Restauracja Dzieł 

Sztuki 

08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Wzornictwo 08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Sztuka Mediów 08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Scenografia 08-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Historia sztuki 22-05-2017 r. 06-07-2017 r. 

Studia stacjonarne 

Studia drugiego stopnia 

Rzeźba 19-06-2017 r. 06-07-2017 r. 

04-09-2017 r. - nabór uzupełniający 29-09-2017 r. - nabór uzupełniający 

Architektura Wnętrz 12-06-2017 r. 03-07-2017 r. 

Wzornictwo 04-09-2017 r. 22-09-2017 r. 

Sztuka Mediów 26-06-2017 r. 17-07-2017 r. 

Scenografia 04-09-2017 r. 26-09-2017 r. 

Historia Sztuki 26-06-2017 r. 18-07-2017 r. 

01-09-2017 r. - nabór uzupełniający 26-09-2017 r. - nabór uzupełniający 



Studia niestacjonarne 

Studia pierwszego stopnia 

Grafika  10-07-2017 r. 31-07-2017 r. 

01-09-2017 r. - nabór uzupełniający 15-09-2017 r. - nabór uzupełniający 

Architektura Wnętrz 03-07-2017 r. 18-07-2017 r. 

11-09-2017 r. - nabór uzupełniający 22-09-2017 r. - nabór uzupełniający 

Sztuka Mediów 07-07-2017 r. 19-07-2017 r. 

16-09-2017 r. - nabór uzupełniający 22-09-2017 r. - nabór uzupełniający 

Studia niestacjonarne 

Studia drugiego stopnia 

Grafika  
04-09-2017 r. (wieczorowe) 19-09-2017 r. (wieczorowe) 

04-09-2017 r. (zaoczne) 29-09-2017 r. (zaoczne) 

Architektura Wnętrz 

03-07-2017 r. 18-07-2017 r. 

11-09-2017 r. - nabór uzupełniający 22-09-2017 r. - nabór uzupełniający 

od 05-02-2018 r. - nabór od sem. 

letniego* 
do 16-02-2018 r. - nabór od. sem. 

letniego* 

Sztuka Mediów 
17-07-2017 r. 26-07-2017 r. 

19-09-2017 r. - nabór uzupełniający 27-09-2017 r. - nabór uzupełniający 

 

* dokładne określenie terminów możliwe będzie po ustaleniu przerwy międzysemestralnej 

w roku akademickim 2017/2018.  



 


