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Dział Nauczania ASP w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że dnia 1 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10°°, 

w Auli przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (II piętro), odbędzie się spotkanie organizacyjne dla I roku wszystkich 

kierunków ASP w Warszawie. Poprowadzi je Prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Zubala. Obecność na spotkaniu jest 

obowiązkowa. Proszę przynieść przybory do notowania oraz dowód wpłaty (wydruk) za legitymację studencką w wysokości 

22 zł. Opłaty należy dokonać na główne konto ASP w Warszawie nr: 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 podając w tytule 

przelewu imię i nazwisko, kierunek studiów oraz dopisek - opłata za legitymację. W przypadku braku potwierdzenia dokonania 

opłaty, nie będzie można odebrać legitymacji, będą one wydawane tylko osobom, które okażą potwierdzenie wpłaty. 

W załączeniu przesyłamy skierowanie na badania lekarskie, które należy obowiązkowo wykonać w placówkach 

Medycyny Pracy. Lista placówek zamieszczona jest na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie 

Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne – „Placówki medyczne”. Orzeczenie lekarskie należy doręczyć do Dziekanatu 

najpóźniej do dnia 3 października 2019 r. (wcześniej można wysłać pocztą). Brak orzeczenia lekarskiego, będzie 

skutkowało niedopuszczeniem do odbywania studiów, zgodnie z Regulaminem zasad i kryteriów przyjęć na studia 

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2019/2020. UWAGA! Prosimy sprawdzić czy dane 

osobowe na skierowaniach na badania są prawidłowe. Jeśli dane na skierowaniu nie będą zgodne z danymi w dowodzie 

osobistym lub paszporcie (w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa), prosimy niezwłocznie powiadomić 

o tym Dział Nauczania, telefonicznie lub osobiście, wówczas zostanie wystawione nowe skierowanie z poprawnymi danymi. 

 Osoby mające zamiar ubiegać się o świadczenia stypendialne zobowiązane są złożyć stosowne dokumenty: 

1) w przypadku stypendium socjalnego i rektorskiego w Dziekanacie,  

2) w przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Dziale Nauczania.  

Termin składania wniosków zostanie podany na stronie internetowej we wrześniu 2019 r. 

Wzory wniosków oraz regulamin dotyczące przyznawania świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2019/2020 ulegną 

zmianie, w związku z czym prosimy o śledzenie strony internetowej Uczelni www.asp.waw.pl (witryna Studia/Stypendia). 

Student, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (umowa o pracę, umowa 

zlecenie, ubezpieczenie przez małżonka), może zostać zgłoszony do ubezpieczenia w NFZ przez Uczelnię (składkę 

odprowadza Uczelnia). Podstawą do zgłoszenia studenta jest złożenie w Dziale Nauczania wniosku o objęcie ubezpieczeniem 

zdrowotnym w NFZ (dokument do pobrania zamieszczony jest na stronie Uczelni www.asp.waw.pl w witrynie 

Studia/Studenci/Ubezpieczenie) wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego 

tytułu. Ponadto, informujemy, że student zobowiązany jest do powiadomienia Uczelni w trybie natychmiastowym o zmianie 

ubezpieczyciela (np. w przypadku podjęcia pracy czy zawarcia związku małżeńskiego) lub zmianie danych osobowych we 

wniosku. 

Informujemy również, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie posiada własnego Akademika. 
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